
 

         
 

 

Datum:  19. 4. 2019 
 

RAZPIS PODROČNEGA POSAMIČNEGA PRVENSTVA V ATLETIKI ZA MLAJŠE IN 
STAREJŠE UČENCE IN UČENKE    

 
Področno posamično prvenstvo v atletiki za osnovne šole bo v  
 

torek,  21. 5. 2019, ob 10.00 uri 
 

na atletskem stadionu Portovald v Novem mestu. 
 
Pravico nastopa imajo učenke in učenci področnega centra Dolenjske, ki so se na osnovi 
rezultatov občinskih prvenstev uvrstili v naslednjo stopnjo tekmovanja in so v konkurenci: 
 
- mlajših učencev in učenk rojeni leta 2006 in mlajši  
- starejših učencev in učenk rojeni leta 2004 in 2005 
 
Tekmovalne discipline so: 
Za mlajše učenke in učence: 60 m, 300 m, 600 m, višina, daljina (cona), vorteks (125-130 g); 
 
Za starejše učenke in učence: 60 m, 300 m, 1000 m, 4 x 100 m, višina, daljina (cona), krogla 
(deklice 3 kg,  dečki 4 kg), vorteks (125-130 g); 
 
Na področno prvenstvo se uvrsti po 24 najuspešnejših po rezultatih z občinskih prvenstev v 
teku na 60 m in 300 m, 20 najuspešnejših v teku na 1000 (600) m, višino in daljino, suvanju 
krogle in metu vorteksa ter 16 najuspešnejših štafet. 
 
Tekmovalci in tekmovalke (v starejši in mlajši kategoriji) imajo pri skoku v daljino odrivno 
mesto široko 80 cm. Odriv pred cono odriva štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od 
začetne črte  cone odriva. Prestop črte, ki je bližja jami, je neuspešen poskus.  
Finale se izvede samo v teku na 60 m, kjer nastopi 8 najhitrejših po času iz predtekmovanj. 
V finalno serijo se v skoku v daljino in suvanju krogle uvrsti najboljših 8 tekmovalcev, ki imajo 
še dodatne tri poizkuse.  
 
V metu vorteksa imajo tekmovalci le  tri zaporedne mete, od katerih se upošteva najboljši. 
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. 
 
Na posamičnem prvenstvu smejo nastopiti za starejše samo starejši učenci in učenke, za 
mlajše pa samo mlajši učenci in učenke. Izjema je mogoča le v štafeti 4 x 100 m za starejše 

učence in starejše učenke kjer lahko nastopajo tudi mlajši dečki in mlajše deklice. Štafetna palica se 
predaja v 30 metrskem prostoru. 
 
Tekmovalci lahko nastopijo le v eni disciplini, in štafeti.  



V primeru odpovedi uvrščenih tekmovalcev, rezervnih ne bomo sprejemali! 
Trije najboljši posamezniki v vsaki disciplini prejmejo medalje. 
 
Organizatorji občinskih prvenstev morajo najkasneje do petka, 10. 5. 2019 do 13.00 poslati uradne 
rezultate prvenstev na Zavod Novo mesto (občinsko prvenstvo izpeljite pravočasno in planirajte 
tudi rezervni termin. 

 
Rezultatne liste morajo vsebovati ime in priimek, letnico rojstva, popolno ime šole in rezultat.  
 

Poimenske prijave tekmovalcev(lk) pošljite  po e- pošti: 
miran.jerman@novomesto.si; slavko.malnar@siol.net 
 
 
Zaradi lažjega vnosa podatkov obvezno prijavo izpolnite na obrazcu, ki je v prilogi in nam ga 
posredujete po elektronski pošti ! 

DRUGAČNE OBLIKE PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI 
 

Za področno tekmovanje boste pravočasno dobili seznam uvrščenih tekmovalcev in tekmovalk, ki 
jih ne bo potrebno prijavljati preko spletne aplikacije. 
 

Športni pozdrav ! 
   
Vodja področnega centra      v.d. direktorice 
Miran Jerman        Jasna Dokl Osolnik 
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