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Datum: 11. maj 2022 

Razpis 
PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V ATLETIKI 

Posamično 
 
TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA: četrtek, 19. maja 2022, ob 15.30, na Atletskem stadionu Brežice 
IZVAJALEC: Atletski klub Brežice, Zavod za šport Brežice in Timing Ljubljana 
 
Na področno tekmovanje se po doseženih rezultatih z občinskih prvenstev uvrsti: 

 18 najboljših tekmovalcev/ tekmovalk (60m in 300m), 

 16 najboljših tekmovalcev/ tekmovalk (1000m/600 m, daljina, višina, krogla, vorteks), 

 12 najboljših štafet 4 x 100m. 
 
Seznam uvrščenih boste na šole prejele do petka, 13. maja 2022.  
 
Program za učence in učenke, rojene 2007 - 2008: 
Učenci: 60m, 300m, 1000m, 4x100m, daljina, višina, krogla (4 kg), vorteks (125-130 g). 
Učenke: 60m, 300m, 1000m, 4x100m, daljina, višina, krogla (3 kg), vorteks (125-130 g). 
  
Program za učence in učenke, rojene 2009 - 2011: 
Učenci: 60m, 300m, 600m, daljava, višina, vorteks (125-130 g). 
Učenke: 60m, 300m, 600m, daljava, višina, vorteks (125-130 g). 
  
PRAVILA: 

• Na vseh stopnjah tekmovanj lahko mlajši učenci in učenke (letnik 2009 do 2011) nastopijo le 
v eni (1) disciplini; starejši učenci in učenke (l. 2007 in 2008), pa v eni (1) disciplini in štafeti.  

• Mlajši učenci in učenke (letnik 2009 do 2011), ne smejo nastopati v starejši kategoriji (izjema 
je štafeta 4x100 m).  

• V štafeti 4x100m nastopi šola s tekmovalci oziroma tekmovalkami, rojenimi med leti 2007 in 
2011. Tekmovalci oziroma tekmovalke predajo štafetno palico v označenem 30-metrskem prostoru.  

• Na vseh stopnjah tekmovanj je treba izvesti finale v teku na 60m. V finale teka na 60m se 
uvrstijo najboljši po časih iz kvalifikacij.  

• V skoku v daljino se skače iz »cone odriva«, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega 
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva za zadnjo 
prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor se tekmovalec odrine pred začetkom 
cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.  

• V skoku v daljino in v suvanju krogle imajo učenci in učenke po tri (3) poskuse. Najboljših 
osem (8) učencev oziroma učenk ima še dodatne tri poskuse.  

• V metu vorteksa imajo učenci in učenke najprej poskusni met in nato tri (3) zaporedne mete, 
od katerih se upošteva najdaljši. 
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PRIJAVE:  

Šola morajo prijave na tekmovanje oddati preko spletne aplikacije najkasneje do torka, 17. maja 

2022. Aplikacija omogoča, da pri prijavljenemu tekmovalcu navedete tudi njegov najboljši rezultat, 

dosežen v tekočem ali preteklem letu. Navodila najdete v priponki. 

 

NAGRADE: Trije prvouvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo medalje.  

    
V vednost: 

 vsem osnovnim šolam, 

 KŠTM Sevnica, ŠZ Krško, 

 AK Brežice, 

 Timing Ljubljana, 

 AZS, Zdravko Peternelj. 
 
 

Vodja področnega centra: 
Jaka Lenart 

 
 


