
 
Številka: 6713-3/2021-16 

Datum: 28. 5. 2022 

 

 

Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis posamičnega prvenstva osnovnih šol Ljubljane v malem in velikem atletskem 

  pokalu 

 

Tekmovanja bodo v ponedeljek, 23. 5. in sredo 25. 5. 2022, na objektu Šport Ljubljana, na atletskem 

stadionu Športnega parka Ljubljana, Milčinskega 2.  

 

Tekmovalna določila so objavljena v nadaljevanju razpisa in »Informator 2021/22«.  

Prijave sprejemamo na spletni strani Športa mladih, na povezavi Prijava - CAS – Central 

Authentication Service (sport.si). 

 

Prijave preko spleta so možne od 3. 5. 2022 (od 15.00 ure), do predpisanega datuma za vsako 

skupino, do 24. ure. 

 

Pripravil: 

Rafael Plut 

Strokovni sodelavec II 

rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 46 07, 051 628 562 

   

  

 

     

Marko Lebar       

Vodja odseka za programe športa                 

 

 

                                                  Marko Kolenc 

                                                                   Sekretar – vodja oddelka 
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NAVODILA 

 

ponedeljek, 23. 5. 2022    sreda, 25. 5. 2022 

09.00 MAŠP - SKUPINA  B in C  09.00 MAŠP - SKUPINA  A in D 

11.00 VAŠP - SKUPINA  B in C  11.00 VAŠP - SKUPINA  A in D 

Rok prijav: četrtek, 19. 5. 2022!  Rok prijav: petek, 20. 5. 2022! 

 

P.s.:  Vsaka šola naj da prostega učenca za pomoč na ročnem semaforju. 

 

SEZNAM SKUPIN 

ZA TEKMOVANJE V MALEM IN VELIKEM ATLETSKEM POKALU 

 

        A      B 
 

OŠ BEŽIGRAD 

OŠ DANILE KUMAR 

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA 

OŠ DRAGOMELJ 

OŠ FRANCETA BEVKA 

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA 

OŠ KOLEZIJA 

OŠ MAKSA PEČARJA 

OŠ MIRANA JARCA 

OŠ NOVE JARŠE 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA 

OŠ SAVSKO NASELJE 

WALDORFSKA ŠOLA 

OŠ DRAVLJE 

OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA 

OŠ HINKA SMREKARJA 

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJ. 

OŠ KOSEZE 

OŠ MIŠKA KRANJCA 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA 

OŠ ŠENTVID 

OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 

OŠ VALENTINA VODNIKA 

OŠ VIŽMARJE - BROD 

OŠ SOSTRO  

 

         C 

 

OŠ BOŽIDARJA JAKCA 

OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA 

OŠ KAŠELJ 

OŠ KETTEJA IN MURNA 

OŠ LIVADA 

OŠ LEDINA 

OŠ MARTINA KRPANA 

OŠ NOVE FUŽINE 

OŠ POLJE 

OŠ VIDE PREGARC 

OŠ ZADOBROVA 

OŠ ZALOG 

 

 

        D 

 

OŠ BIČEVJE 

OŠ MAJDE VRHOVNIK 

OŠ OSKARJA KOVAČIČA 

OŠ TONETA ČUFARJA 

OŠ TRNOVO 

OŠ VIČ 

OŠ VRHOVCI 

OŠ POLJANE 

OŠ PRULE 

OŠ VODMAT 

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA 

ZAVOD JANEZA LEVCA – BEŽIG. 

ZAVOD JANEZA LEVCA – CENTER 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VELIKI ATLETSKI ŠOLSKI POKAL  
 
 
1. IZVAJALEC 
 
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana,  
tel: 234 80 00,  
e-pošta: info@timingljubljana.si 
 
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje bo dvakrat, septembra 2021 ter maja 2022 v Športnem parku Ljubljana (stadion ŽAK). 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
- tekmuje se po pravilih AZS in določilih tega razpisa, 
- kategoriji : starejši učenci in učenke - letnik 2007 in 2008, 
- discipline: 60 m, 300 m, 1000 m, 4 x 100 m, višina, 
  daljina, suvanje krogle (4 kg DI, 3 kg DE)  ter met vortexa, 
- tekmovanje je ekipno in posamično, 
- šola lahko prijavi v posamezni disciplini 6 tekmovalcev, v skoku v višino 3, 
- za ekipno uvrstitev se upoštevata dva najboljša rezultata, 
- tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini in štafeti, 
- začetna višina pri skoku v višino je za dečke 130 cm, za deklice pa 110 cm, 
- za ekipno uvrstitev se seštejejo točke jesenskega in spomladanskega tekmovanja, 
- rezultati se vrednotijo po atletskih tablicah (Atletski priročnik za OŠ - maj 1993), 
- pri skoku v daljino je odriv iz cone odriva, ki obsega odrivno desko in 30 cm širok 
  sektor pred in za odrivno desko. 
- tekmovalci in ekipe, katerim je omogočen nastop izven konkurence, zaključijo nastop v 
predtekmovanju in ne prejmejo priznanj. 
- prijava na tekmovanje je možna izključno v dogovoru s profesorjev športne vzgoje in preko spletne 
aplikacije, 
- zamenjava je možna samo za že prijavljene tekmovalce. 
Najboljši posamezniki (v jesenskem ekipnem delu in spomladanskem posamičnem tekmovanju) 
imajo pravico udeležbe na finalu, ki bo konec maja ali v začetku junija 2022. 
 
5. PRIZNANJA 
 
Najboljši trije posamezniki v posameznih disciplinah prejmejo medalje. 
 
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 
V VAŠPu tekmujejo le starejši učenci in učenke. Izjema je jesenska atletika, kjer je ekipno 
tekmovanje pogoj za uvrstitev na državno tekmovanje. V tem primeru lahko nastopijo tudi 
mlajše učenci in učenke vendar ti tekmovalci ne smejo nastopiti v svoji kategoriji (MAŠPu). 
Točke, tekmovalcev in tekmovalk, ki ne tekmujejo v istem dnevu, kot ekipa, ne štejejo v ekipni 
seštevek! 
Prijave bomo sprejemali na spletni strani Prijava - CAS – Central Authentication Service (sport.si). 
 
Na tekmovališču so lahko le tekmovalci, vodje ekip in gledalci morajo ostati na tribunah. 
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MALI ATLETSKI ŠOLSKI POKAL  
 
 
1. IZVAJALEC 
 
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana,  
tel: 234 80 00,  
e-pošta: info@timingljubljana.si 
 
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje bo dvakrat, septembra 2021 ter maja 2022 v Športnem parku Ljubljana (stadion ŽAK). 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
- Tekmuje se po pravilih AZS in določilih tega razpisa, 
- kategoriji : mlajši učenci in učenke - letnik 2009 do 2011, 
- discipline : 60 m, 300 m, 600 m, višina, daljina ter met vortexa, 
- tekmovanje je ekipno in posamično, 
- šola lahko prijavi v posamezni disciplini 6 tekmovalcev, v skoku v višino 3, 
- za ekipno uvrstitev se upoštevata dva najboljša rezultata, 
- tekmovalec lahko tekmuje le v eni disciplini, 
- začetna višina pri skoku v višino je za dečke 110 cm, za deklice pa 105 cm, 
- za ekipno uvrstitev se seštejejo točke jesenskega in spomladanskega tekmovanja, 
- rezultati se vrednotijo po atletskih tablicah (Atletski priročnik za OŠ - maj 1993). 
 - pri skoku v daljino je odriv iz cone odriva, ki obsega odrivno desko in 30 cm širok 
   sektor pred in za odrivno desko, 
- tekmovalci, ki tekmujejo izven konkurence, zaključijo nastop v predtekmovanju in ne 
prejmejo priznanj. 
- prijava na tekmovanje je možna izključno v dogovoru s profesorjev športne vzgoje in preko spletne 
aplikacije, 
- zamenjava je možna samo za že prijavljene tekmovalce. 
Najboljši posamezniki (v jesenskem ekipnem delu in spomladanskem posamičnem tekmovanju) 
imajo pravico udeležbe na finalu, ki bo konec maja ali v začetku junija 2022. 
 
5. PRIZNANJA 
 
Najboljši trije v posameznih disciplinah prejmejo medalje, najboljše tri ekipe v seštevku jesenskega 
in pomladanskega dela tekmovanja pa priznanja. 
 
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 
Prijave bomo sprejemali na spletni strani Prijava - CAS – Central Authentication Service (sport.si). 
 

Na tekmovališču so lahko le tekmovalci, vodje ekip in gledalci morajo ostati na tribunah. 
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