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Ljubljana, 05. september 2019

Vodjem področnih centrov
Zadeva: EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL
Spoštovani!
S šolskim letom 2019/2020 se pričenja ciklus tekmovanj Športa mladih. V drugi polovici meseca
septembra 2019 se že pričnejo odvijati področna ekipna tekmovanja osnovnih in srednjih šol v
atletiki.
V nadaljevanju vam pošiljamo nekaj informacij.
1. Razpisna določila
Ekipno atletsko tekmovanje za osnovne in srednje šole poteka po določilih razpisa, ki je objavljen v
Informatorju 2019/2020 (stran 29 in 65).
2. Prijava na tekmovanje
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.

Prijava za nastop na področnem tekmovanju oziroma zaključek prijav je
razviden v točki 4 – Koledar področnih tekmovanj.
Prosimo vas, da šole pravočasno obvestite o tem, ker bo možna prijava na tekmovanje samo v roku,
ki bo določen s koledarjem, razvidnem v spletni aplikaciji. 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, epošta: podpora@sport.si ali jernej.peterlin@sport.si
3. Izvedba področnih tekmovanj
Področno ekipno tekmovanje za OŠ ali SŠ se bo izvedlo le v primeru, da bo na tekmovanje
prijavljenih najmanj pet (5) šol. Sofinanciranje s strani Zavoda za šport RS Planica v dogovorjeni
višini bo le v primeru, da bo na tekmovanju nastopilo najmanj pet (5) šol s popolno ekipo.
Področni koordinatorji morajo pravočasno ugotoviti število nastopajočih šol.

4. Sodniški seminar
Sodniški seminar za pomožne sodnike, ki naj bi prihajali iz vrst učencev in dijakov, lahko izvede
šola, izvajalka finalnega tekmovanja. Vse informacije o izpeljavi seminarja dobite pri koordinatorju
(e-pošta: peter.kastelic@atletska-zveza.si).
5. Koledar področnih tekmovanj
Področna tekmovanja bodo izvedena v obdobju od 19. septembra do 3. oktobra 2019.
Spodaj objavljeni urnik je usklajen med vodji področnih centrov in Timing Ljubljana, ki bo
opravljal elektronske meritve časov in obdelavo podatkov.
PODROČNA EKIPNA TEKMOVANJA
Datum
tekmovanja
19.09.2019
23.09.2019
23.09.2019
23.09.2019
24.09.2019
24.09.2019
26.09.2019
26.09.2019
30.09.2019
30.09.2019
01.10.2019
02.10.2019
03.10.2019
03.10.2019

Rok za
prijavo
16.09.2019
18.09.2019
19.09.2019
18.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
23.09.2019
23.09.2019
25.09.2019
*
*
*
30.09.2019
30.09.2019

09.10.2019
10.10.2019

05.10.2019
06.10.2019 VELENJE – FINALE OŠ

Osnovne šole
VELENJE
KRANJ
BREŽICE
CELJE
NOVO MESTO
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
GROSUPLJE

Srednje šole
KRANJ
NOVO MESTO
CELJE
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
LJUBLJANA

LJUBLJANA A, B
LJUBLJANA C, D
NOVA GORICA
RAVNE NA KOR.

NOVA GORICA

MRAIBOR – FINALE SŠ

* prijava v aplikacijo Timing Ljubljana

V primeru, da datum zaključka prijav posameznemu področnemu centru ne ustreza, se za
popravek datuma v aplikaciji E-šport obrnite na ZŠRS Planica. Vse prijave se bodo zaključile
ob 24. uri na dan, ki je opredeljen kot rok za prijavo.

FINALNO EKIPNO TEKMOVANJE
1. Srednje šole
Sreda, 09. oktober 2019 v Mariboru s pričetkom ob 10.30 uri (otvoritev).
Izvajalec: Atletski klub Poljane, Maribor
2. Osnovne šole
Četrtek, 10. oktober 2019 v Velenju s pričetkom ob 10.30 uri (otvoritev).

Izvajalec: Osnovna šola Anton Aškerc Velenje
6. Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije bosta na področnih tekmovanjih in na
finalnem tekmovanju zagotavljala:
- pripravo štartne liste, elektronsko merjenje in obdelavo podatkov,
Opomba: Zavod za šport RS Planica bo strošek meritve časov in obdelavo podatkov
financiral direktno izvajalcu meritev.
- koordinacijo sodniške službe in 15 sodnikov.
- na finalnem tekmovanju nagrade in priznanja za najboljše.
7. Merila za sofinanciranje ŠŠT s strani Zavoda za šport RS Planica na področnih tekmovanjih:
Zavod za šport RS Planica bo izvajalcem področnih tekmovanj povrnil sredstva v višini do 480 EUR
za izvedbo tekmovanja v skladu s pravili, objavljenimi v Informatorju in tem dopisu (glej tudi točko
3). Dodatno bo Zavod za šport RS Planica kril stroške elektronskih meritev in obdelavo podatkov.
8. Merila za sofinanciranje ŠŠT s strani Atletske zveze Slovenije
a) Sodniška služba
o 15 sodnikov na področni ravni za tekmovanje osnovnih šol (skupaj 200,00 EUR)
o 15 sodnikov na področni ravni za tekmovanje srednjih šol (skupaj 200,00 EUR)
o 17 sodnikov na finalni ravni (skupaj 224,00 EUR)
b) Sodniški seminar za učence oziroma dijake na finalnem tekmovanju (4 ure x 20 EUR)
9. Pomožno osebje za pomoč pri delu sodniške službe
Izvajalec tekmovanja na področnem nivoju (šola, atletski klub, …) mora obvezno zagotoviti zadostno
število pomožnega osebja za pomoč pri delu sodniške službe. V pomoč je priložena tabela.
Osnovnošolsko tekmovanje
Discipline
o
o
o
o
o
o
o

Vodja sodnikov
Štarterji
Daljina (2x)
Višina (2x)
Krogla
Vorteks
Vetromer (teki, daljina)
skupaj

Srednješolsko tekmovanje
Discipline
o
o
o
o
o
o
o

Vodja sodnikov
Štarterji
Cilj
Daljina (2x)
Višina (2x)
Krogla
Vetromer (teki, daljina)
skupaj

Sodniki
1
2
4
4
2
2
*2
15 / *17

Sodniki
1
2
2
4
4
2
*2
15 / * 17

* število sodnikov na finalnem tekmovanju

Pomožno osebje
(sodniki-pripravniki oziroma pomočniki)
10
6
4
6
26
Pomožno osebje
(sodniki-pripravniki oziroma pomočniki)
1
10
6
4
21

POMEMBNO!
9. Tehnika meta vorteksa

Edina dovoljena tehnika meta vorteksa je tehnika, kjer učenec oziroma učenka drži vorteks
za okrogli del, glavo orodja. Držanje za rep orodja ni dovoljeno. Nobena druga tehnika ni
dovoljena.
Izvajalec tekmovanja mora zagotoviti zadostno število vorteksov enakega tipa.

10. 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.
11. Poročilo o izpeljavi finalnih tekmovanj
Izvajalec tekmovanja mora najkasneje 24 ur po tekmovanju poslati na elektronski naslov
info@sportmladih.net kratko poročilo o tekmovanju, rezultate s tekmovanja ter nekaj digitalnih
fotografij. V ta namen uporabi obrazec – Medijsko poročilo (obrazec 4a).
Izvajalec tekmovanja mora Zavodu za šport RS Planica na naslov sst@sport.si poslati v roku 10 dni
v pregled obrazec 3 (3a in 3b) s fotokopijami računov. Ko je zahtevek usklajen in potrjen s strani
Zavoda za šport RS Planica se lahko izstavi še e-račun.

S spoštovanjem!

Atletska zveza Slovenije
Nadomestnik Koordinatorja atletskih
šolskih tekmovanj
Peter Kastelic

Zavod za šport RS Planica
Vodja programov športa otrok in mladine
Gašper Plestenjak

