
 
 
 
 
 
 
 

R A Z P I S   
POSAMIčNEGA PODROčNEGA ATLETSKEGA TEKMOVANJA  
 

za učence osnovnih šol, letnik rojstva 2007 in 2008 ter letnik 2009 do 2011  
(mariborska in ob-mariborske občine) 

DATUM TEKMOVANJA: četrtek, 26.05.2020 ob 16.00 uri.    

KRAJ TEKMOVANJA: atletski stadion v Športnem parku Tabor   

PRIJAVE: so možne do torka, 24.05.2020 do 12.00 ure, samo in izključno preko 
spletne aplikacije ŠŠT. Dodatne prijave in menjave niso možne!  

Za šolo lahko v vsaki disciplini nastopajo le trije učenci oziroma učenke.    

DISCIPLINE:    
- učenci in učenke letnik rojstva 2007 in 2008 nastopajo v naslednjih disciplinah: 60M,  300M, 
1000M, štafeta 4X100M, daljina (cona), višina, vortex, krogla (učenci 4 kg in  učenke 3 kg).    
- učenci in učenke letnik rojstva 2009 do 2011 nastopajo v naslednjih disciplinah:  60M, 
300M, 600M, daljina (cona), višina, vortex.    

URNIK TEKMOVANJA: bo izvajalec objavil na svoji spletni strani www.ad- 
stajerska.si .    

PLAČILO: izstavljen račun v višini 3 € na tekmovalca, ki bo del skupnega računa v mesecu 
juniju 2022,  v skladu s pogoji nastopanja na ŠŠT Društva Zvezdica za leto 2022.   

OSTALA DOLOČILA:    
Učenci in učenke letnik rojstva 2007 in 2008 lahko nastopajo le v eni disciplini in  štafeti, 
letnik rojstva 2009 in mlajši pa le v eni disciplini. Učenci in učenke letnik 2009  do 2011 ne smejo 
nastopati v starejši kategoriji razen v štafetnem teku 4X100M ! V skoku v daljino in suvanju 
krogle imajo učenci in učenke po tri (3) poskuse, v finalno serijo se uvrsti osem (8) najboljših, 
ki imajo še tri (3) dodatne poskuse. V skoku v  daljino se skače iz »cone odriva«, ki obsega 
posebej označeno 80 cm »široko polje«. V metu vortexa imajo učenci in učenke tri zaporedne 
mete od katerih se najdaljši upošteva za končni rezultat.     
   
Rezultati bodo po koncu tekmovanja objavljeni na spletni strani AD Štajerska.   

Prijavljene šole s prijavo potrjujejo, da so seznanjene s skupnimi pravili Šolskih 
športnih tekmovanj in prireditev za šolsko leto 2021_22 (Informator I 2021_22).  

Vsi nastopajo na lastno odgovornost! Organizator in izvajalec ne odgovarjata za opremo 
nastopajočih!    

Vse   informacije   dobite   na   telefonski   številki   odgovorne   osebe  tekmovanja – 
Tina Murko (040/419-205).    

FINALE: Žalec, 08.06.2022  

Nasvidenje na tekmovanju!   

AD Štajerska - Maribor
 


