
             
 

Zadeva: EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE OSNOVNIH IN ŠOL PODROČNEGA 

CENTRA IG-GROSUPLJE 

 
Spoštovani! 

 

V PONEDELJEK, 24. septembra 2018, ob 10.30 uri (glejte urnik-spodaj) bo področno tekmovanje 

v atletiki-ekipno (učenke, učenci letnik 2004 do 2008), na stadionu ŽAK v Ljubljani.  

Finalno tekmovanje za osnovne šole  bo v četrtek 11. oktobra 2018 v Velenju s pričetkom ob 10.30 

uri. Izvajalec: OŠ Anton Aškerc Velenje. 

1. Prijava na tekmovanje 

Šole prijavljajo svoje učence na področna tekmovanja preko spletne aplikacije. 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. V 

primeru težav pri uporabi aplikacije se je potrebno obrniti na naslov Zavod za šport RS Planica, e-pošta: 

podpora@sport.si ali jernej.peterlin@sport.si. 

Prijava za nastop na področnem tekmovanju oziroma zaključek prijav je 20. september 2018. 

2. Razpisna določila 

Ekipno atletsko tekmovanje za osnovne šole poteka po določilih razpisa, ki je bil objavljen v 

Informatorju I – 2018/2019 (stran 29). Informator sem vam že poslal po e-pošti. 

Tekmovanje bo izvedeno samo v primeru, da bo na tekmovanje prijavljenih najmanj pet šol s 

popolno ekipo! 

Prosim, da mi tisti, ki se nameravate udeležiti tekmovanja to sporočite na moj e naslov, najpozneje 

do 14.9.2019 (rezervacija stadiona, pokalov, morebitna odpoved zaradi premalo prijavljenih…)! 

N O V O S T !  

3. Uvrščanje na finalno tekmovanje pri OŠ  

Na finalnem tekmovanju osnovnih šol nastopa po šestnajst (16) moških in šestnajst (16) ženskih ekip z 

dvema tekmovalcema.  

Na finalno tekmovanje se iz vsakega področja avtomatsko uvrstita zmagovalni ekipi v moški in ženski 

kategoriji ter še štiri (4) najboljše šole v moški in ženski kategoriji po izidih iz vseh področnih 

tekmovanj.  

Zmagovalna ekipa na področnem tekmovanju se na finalno tekmovanje uvrsti le v primeru, da je na 

področnem tekmovanju nastopilo najmanj pet (5) šol s popolnimi ekipami v posamezni kategoriji. 

 

 

Športni pozdrav! 
 

Atletska zveza Slovenije 

Koordinator atletskih šolskih 

tekmovanja 

Zdravko Peternelj 

 Vodja PC Ig-Grosuplje 

Stanko Zavec 

 

Zavod za šport RS Planica 

Vodja programov športa otrok in 

mladine 

Gašper Plestenjak 
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URNIK EKIPNEGA ATLETSKEGA PRVENSTVA  PODROČNEGA 
CENTRA IG-GROSUPLJE 

 24.SEPTEMBER 2018 

TEKI  TEHNIČNE DISCIPLINE 

60 m   MET VORTEKSA 

10:30 60 m učenke   10:30 Učenke    

10:50 60 m učenci   11:10 Učenci    

   SKOK V VIŠINO 

   10:30 Učenke  
skak. 

1 

   10:30 Učenci 
skak. 

2 

300 m     

11:00 300 m učenke      

11:15 300 m učenci      

   SUVANJE KROGLE 

   10:30 Učenke    

1000 m   11:00 Učenci    

11:30 1000 m učenke      

11:45 1000 m učenci      

   SKOK V DALJINO 

   10:30 Učenke  
skak. 

1 

   10:30 Učenci  
skak. 

2 

ŠTAFETA 4 x 100 m     

12:00 4 X 100 m učenke     

12:15 4 X 100 m učenci     

      

 

12:30 konec tekmovanja-okvirno 
 
Tehnično osebje 
     

Pomočniki sodnikov: učenci OŠ IG 

 

 

vhod na stadion: startne številke, kontrolor  OŠ IG - JOŽEFA ANTOLIČ

napovedovalec: napovedovalec disciplin OŠ LOUISA ADAMIČA - BARBARA TACER MIKLAVČIČ

protokol (pom.koord.:podeljevanje pokalov OŠ LOUISA ADAMIČA - MATEJA GJERKEŠ

prva pomoč zdravstvena služba ŠPELA LIČER, zdravstveni tehnik

pomoč sodnikom kurir za rezultate OŠ IG - učenec

vodja sodnikov: atletski sodnik AZS - STANE KLEMENČIČ

merilna ekipa TIMING LJUBLJANA

vodja tekmovanja: Stanko Zavec


