ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE
Področni center Posavje
Černelčeva 10, Brežice
tel.: 07 49 93 470, GSM 041 773 525
fax: 07 49 93 471
e-pošta: ivan.gerjevic@zsport-brezice.si

Datum: 24.04.2019
Organizatorjem občinskih posamičnih atletskih tekmovanj
Zadeva : POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL
Spoštovani !
Področna posamična atletska tekmovanja osnovnih šol bodo po področnih centrih potekala od
6.maja 2019 dalje.
Področno prvenstvo za PC Posavje je na programu v torek, 28.maja 2019 ob 15.30 uri na
atletskem stadionu Brežice.
Finalno tekmovanje za osnovne šole bo v sredo, 5.junija 2019 v Žalcu v okviru Festivala športa
mladih.
1. Razpisna določila
Posamično atletsko tekmovanje za osnovne šole poteka po določilih razpisa, ki je objavljen v
Informatorju 2018/19.
2. Termini občinskih tekmovanj
Vse organizatorje občinskih tekmovanja prosim, da občinsko tekmovanje osnovnih šol izvedejo
najkasneje do 23.maja 2019.
Po izvedenem občinskem tekmovanju organizator pošlje urejene rezultate, kot je navedeno v
nadaljevanju, na gornji naslov.
3. Uvrstitev na področno tekmovanje
Na področno tekmovanje se po doseženih rezultatih z občinskih prvenstev uvrsti :
- 18 najboljših ( 60 m in 300 m )
- 16 najboljših ( 1000 m-600 m, daljava, višina, krogla, vorteks )
- 12 najboljših štafet 4 x 100 m
Seznam uvrščenih na področno tekmovanje boste na šole prejeli najkasneje do 27.maja 2019.
NAVODILA ŠPORTNIM PEDAGOGOM OZ. IZVAJALCEM OBČINSKIH TEKMOVANJ PRI PRIJAVI NA
TEKMOVANJE
Vsako leto izvajalci občinskih tekmovanj uporabljajo različne načine vpisovanja rezultatov pri
posameznih disciplinah za posameznega prijavljenega tekmovalca. Zaradi tega je potrebno opraviti
še precej dodatnega ročnega dela, preden so vsi vnešeni rezultati prijavljenih šol poenoteni in
pripravljeni za izdelavo štartne liste.
Vse športne pedagoge vljudno prosim, da ob prijavi upoštevajo predvsem sledeče:

ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE
Področni center Posavje
Černelčeva 10, Brežice
tel.: 07 49 93 470, GSM 041 773 525
fax: 07 49 93 471
e-pošta: ivan.gerjevic@zsport-brezice.si

-

pri vpisovanju rezultatov se ne uporablja nobenih ločil in nobenih merskih enot,
ob prijavi štafet ni potrebno navajati posameznih članov štafete, ampak se v polje, kjer se
prijavljajo posamezniki, navede ime šole,
- rezultate občinskih tekmovanj uredite v Excelu, kot je navedeno v primeru. Priložena je tabela.
Uporabljajte velike črke. Na vsakem listu za posamezno kategorijo.
V spodnji tabeli so prikazani nekateri najpogosteje uporabljeni zapisi rezultatov, v desnem stolpcu
pa so prikazani pravilni zapisi.
Dosedanji načini vpisanih podatkov
60 m – 8.3; 8,3; 101
300 m – 48.2, 61.1
1000 m – 3,22; 3.22.0; 322
Daljina – 5.55; 5m
Višina – 1.35
Krogla – 9.0; 9m
Žogica – 48; 48.0
4x100 m – 48; 61.1

Pravilno
60 m – 830; 1010
300 m – 4820; 10110
1000 m – 32200
Daljina – 555; 500
Višina – 135
Krogla – 900
Žogica – 4800
4x100 m – 4800; 10110

Primer pravilne prijave :
UČENCI LETNIK 2004-2005
60 m
Mesto
1.
2.
3.

Priimek in ime
VRSTOVŠEK VID
KRŽAN DOMEN
KOVAČ TILEN

Rojen
2003
2004
2003

Šola
JD KRŠKO
BREŽICE
SK SEVNICA

Rezultat
829
857
897

V priloženi priponki v Excelu imate že pripravljene tabele za vpis rezultatov.
V vednost:
- vsem osnovnim šolam
- KŠTM Sevnica , ŠZ Krško
- AK Brežice
- Timing Ljubljana
- AZS, Zdravko Peternelj

Vodja področnega centra:
Ivan Gerjevič, prof.

