Nova Gorica, 3. april 2019 / 7. maj 2019. / 9. maj 2019
RAZPIS PODROČNO POSAMIČNO PRVENSTVO V ATLETIKI
ZA OSNOVNE ŠOLE
A Š P - Šolsko leto 2018/19

Kategorije:

MŠAPS (letnik 2006 in mlajši)
VŠAPS (letnik 2004 in 2005)

Datum:

Petek, 31. maj 2019 ob 9. uri

Kraj:

Športni park Nova Gorica

Pravica do
nastopa:

Najboljših (4-5) iz občinskih prvenstev oziroma po dogovoru (uskladitvi) z
vodjem Področnega centra - organizatorjem.

Prijave:
Obvezne so prijave preko spletne aplikacije www.sportmladih.net
do torka, 28. maja 2019 do 24. ure. (Morebitnim zamudnikom nastop na
tekmovanju ne bo dovoljen!)
Navedite vse potrebne podatke za pripravo štartne liste, biltena in obveščanja šol o
uvrstitvi v finale (ime in priimek, letnico rojstva, najboljši rezultat, točen naziv in
naslov šole, elektronski naslov).
Discipline:

(letnik 2006 in ml.): 60 m, 300 m, 600 m, daljina (cona odriva je 80 cm), višina,
vortex
(letnik 2004 in 2005 ): 60 m, 300 m, 4 x 100m, 1000 m, daljina (cona odriva je 80
cm), višina, krogla (učenci 4 kg, učenke 3 kg) in vortex
Podrobnejši razpis in propozicije so objavljeni v Informatorju 2018/19.

Omejitve:

Posameznik lahko nastopi samo v eni disciplini in štafeti. V štafeti lahko nastopita
največ 2 mlajša učenca ali učenki.

Nagrade:

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje.

Organizacija: V teku na 60 m bomo izvedli finalni tek na osnovi doseženih rezultatov v KV, v vseh
ostalih disciplinah bomo vrstni red določili na osnovi rezultatov v posameznih
skupinah (samo en tek). Pri skoku v daljino in suvanju krogle ima vsak tekmovalec 3
poizkuse – najboljših osem tekmovalcev pa še dodatne 3 poizkuse. V metu vortexa
imajo tekmovalci (-ke) tri zaporedne mete. Merjenje časov in obdelavo podatkov bo
opravil Timing Ljubljana.
Organizator: Športni zavod Nova Gorica, Bazoviška 4, tel. 05 / 330 20 28
Kontaktna oseba: Vesel Borut, e-mail: programi@sz-ng.si

Izvajalec: Atletski klub Gorica in Zbor atletskih sodnikov Nova Gorica.
Vstop na tekmovališče bo dovoljen samo skozi prijavnico v spremstvu sodnikov 10 minut pred
štartom tekov in 20 min pred začetkom tehničnih disciplin (skoki, meti).
Vstop na stadion bo dovoljen samo enemu spremljevalcu šole s potrjeno akreditacijo.
Akreditacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni.
V skladu z normativno stroškovnim delom o organizaciji, koordinaciji, izpeljavi in financiranju
interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19 na medobčinski in področni
ravni, se na tekmovanjih v organizaciji Javnega zavoda za šport Nova Gorica za šole, ki niso v
MONG, zaračunava kotizacija, zato prosimo, da predhodno pripravite naročilnico.
Ekipna atletska tekmovanja: 50 evrov na ekipo (M ali Ž)
Posamična tekmovanja: do 15 tekmovalcev 30 evrov, od 16 do 30 tekmovalcev 40 evrov, nad 30
tekmovalcev pa znaša kotizacija 50 evrov.
Vse informacije s področja Šolskih Športnih Tekmovanj lahko dobite tudi na naši novi
spletni strani www.sz-ng.si

Morebitne popravke in spremembe uredite predhodno v sprejemni pisarni.
Dovoljene so največ 3 spremembe prijav na šolo (dodatnih prijav ali zamenjav).
SPREMEMBA PRIJAV JE MOGOČA NAJKASNEJE OD 8.30 DO 9.00 URE!
Dodatne spremembe prijav PO IZTEKU ČASA NISO VEČ MOGOČE!
ŽELIMO VAM VELIKO ŠPORTNIH UŽITKOV IN DOBRIH REZULTATOV!
Vodja programov ŠŠT
Borut Vesel

U R N I K
PODROČNEGA POSAMIČNEGA PRVENSTVA V ATLETIKI
ZA OSNOVNE ŠOLE (letnik 2004 in 2005 ter letnik 2006 in mlajši)
NOVA GORICA, petek – 31. maj 2019
9.00
9.30

Zbor
60 m ml.učenci KV

9.45
10.00
10.15

60 m ml. učenke KV
60 m st. učenci KV
60 m st. učenke KV

10.30
10.45
11.00

300 m ml. učenci
300 m ml. učenke
300 m st. učenci

11.15

300 m st. učenke

11.30

12.00
12.10
12.20
12.30

60 m ml. učenci finale
60 m ml. učenke finale
60 m st. učenci finale
60 m st. učenke finale
600 m ml. učenci
600 m ml. učenke
1000 m st. učenci
1000 m st. učenke

12.50
13.00

4 x 100 m st. učenci
4 x 100 m st. učenke

11.45

Višina ml. učenci
Višina ml. učenke
Daljina ml. učenke
Daljina st. učenke

Vortex ml. učenke

Krogla st. učenke
Vortex ml. učenci
Višina st. učenke
Višina st. učenci
Daljina st. učenci
Daljina ml. učenci

Krogla st. učenci
Vortex st. učenci

Vortex st. učenke

Ostala navodila:
- Prireditelj lahko spreminja urnik, če je zaradi števila udeležencev to potrebno.
- Vstop na tekmovališče je dovoljen skozi severni vhod (ob pomožnem igrišču oziroma dvorani
Balon).
- Vstop na stadion je dovoljen samo nastopajočim, zato vas prosimo, da se ne sprehajate po
stezi.
- Po končani disciplini se morate umakniti na tribuno, prvi trije pa ostanejo ob ozvočenju in
počakajo na proglasitev in podelitev medalj.
Hvala za razumevanje in spoštovanje navodil organizatorja!

