
               
 

Datum: 19. 4. 2018 
 

RAZPIS PODROČNEGA POSAMIČNEGA PRVENSTVA V 

ATLETIKI ZA DIJAKE IN DIJAKINJE 
 

Področno posamično atletsko prvenstvo za srednje šole bo v  
 

torek, 8. 5. 2018, ob 10.00 
 
na stadionu Portovald v Novem mestu. 
 
Program za posamično tekmo obsega: 
 
Dijaki: 100 m, 400 m, 1000 m, 2000 m, 4x100 m, daljina, višina, krogla (5 kg). 
 
Dijakinje: 100 m, 400 m, 1000 m, 4x100m, daljina, višina, krogla (3 kg). 
 
Finale se izvede samo v teku na 100 m. Finaliste se določi na podlagi doseženih časov v 
predtekmovanjih. Finalni tek odloča o uvrstitvi od prvega do osmega mesta. 
V finalno serijo v skoku v daljino in  suvanju krogle se uvrsti najboljših osem tekmovalcev, ki imajo še 
dodatne tri poizkuse. 
Tekmovalci in tekmovalke imajo pri skoku v daljino odrivno mesto široko 80 cm. Odriv pred cono 
odriva štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte  cone odriva. Prestop črte, ki je bližja 
jami, je neuspešen poskus.  
 
Trije najboljši posamezniki v vsaki disciplini prejmejo medalje.  
 
Na atletskem posamičnem tekmovanju za srednje šole lahko nastopijo redno vpisani dijaki in 
dijakinje, rojeni(e) 1999 in mlajši. 
 
Za področno tekmovanje morate tekmovalce prijaviti preko spletne aplikacije.  
 

NAVODILO ZA PRIJAVO PREKO SPLETNE APLIKACIJE – ZA PODROČNO PRVENSTVO!!!! 
 
Vstopna točka v aplikacijo je portal E-šport na naslovu https://app.sport.si, vstop pa je mogoč z 
uporabniškim imenom in geslom. Na omenjeno mesto je možen dostop tudi preko spletnega portala 
www.sportmladih.net. Aplikacija ne omogoča prijave rezultatov. 
 
Prijava za nastop na področnem tekmovanju bo možna do štiri (4) dni pred datumom tekmovanja 
na posameznem področnem centru (4. 5. 2018 do 10.00). 
 
V primeru zamude prijavnega roka, šola ne bo mogla sodelovati na tekmovanju. 
 
V primeru težav pri uporabi aplikacije se je potrebno obrniti na naslov Zavod za šport RS Planica, e-
pošta: podpora@sport.si 
 
Športni pozdrav ! 
 
Vodja področnega centra      direktor 
Miran Jerman        Marjan Hribar 

https://app.sport.si/
http://www.sportmladih.net/
mailto:podpora@sport.si


      
 

 

URNIK PODROČNEGA POSAMIČNEGA 

PRVENSTVA V ATLETIKI ZA SREDNJE 

ŠOLE 

 
 

 

NOVO MESTO, 8. 5. 2018 

 

 

 

10.00  VIŠINA DIJAKI in DIJAKINJE (skupaj 1. skakališče), 

DALJINA DIJAKI,  KROGLA DIJAKI  

 

10.00           100 M DIJAKI – PREDTEKMOVANJE 

 

10.10           100 M DIJAKINJE – PREDTEKMOVANJE 

 

10.20           100 M DIJAKI – FINALE 

 

10.25           100 M DIJAKINJE – FINALE 

 

10.30  400 M DIJAKI,  KROGLA DIJAKINJE 

 

10.35  400 M DIJAKINJE,  DALJINA DIJAKINJE 

 

10.45  1000 M DIJAKI 

 

10.50  1000 M DIJAKINJE 

 

11.00  2000 M DIJAKI 

 

11.10  4 x 100 M DIJAKI 

 

11.20           4 x 100 M DIJAKINJE  


