
 
 

 

Številka in datum : 16.5.2022 

 
 
Vednost: 

• PODROČNI CENTRI ZA OSNOVNE ŠOLE: 
Center za kulturo, šport in prireditve Izola 
Športni in mladinski center Piran 
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 
Osnovna šola Ankaran 

• OSNOVNE ŠOLE KOPRSKE OBČINE 
 

 

 

Zadeva: PODROČNO šolsko tekmovanja v ATLETIKI (posamično) za Osnovne šole - leto 2021-22 
 
 

Tekmovanje bo v SREDO, 1.6.2022 s pričetkom ob 16.30 uri na atletskem stadionu ŠRC Bonifika v Kopru.  

 
S tekmovanjem prvi začnejo ml. dečki-klice, nato sledi tekmovanje za st. dečke-klice (glej okvirni  urnik v 
nadaljevanju). 
 
Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah in disciplinah: 
 

• Mlajši dečki-klice (letniki 2009 do 2011): 60 m, 300 m, 600 m, daljina (cona odriva 80cm), višina, in 
vortex; 

Mlajši dečki-klice lahko nastopijo samo v eni disciplini in ne smejo nastopiti v starejši kategoriji (izjema je štafeta 
4x100m). 
 

• Starejši dečki-klice (letnik 2007 in 2008): 60 m, 300 m, 1000 m, daljina (cona odriva 80cm), višina, krogla 
(dečki 4kg / deklice 3kg), vortex in štafeta 4 x 100 m; 

Starejši dečki-klice lahko nastopijo samo v eni disciplini in štafeti. 
 
Za tekmovanje veljajo skupna pravila in navodila za organizacijo in izpeljavo šolskih športnih tekmovanj ter 
tekmovalna pravila v določeni športni panogi (objavljeno v reviji-informator »Šport mladih«, Zavod za šport RS 
Planica, šol. leto 2021/22). 
 
Izvajalec tekmovanja je ATLETSKI KLUB KOPER in TIMING Ljubljana, ki bo izvajalo meritve.  
 
Vodja tekmovanja: FRANKOVIČ KLAVDIJ in GRZENTIČ ANDREJ (AK Koper), ki sta tudi kontaktni osebi na 
tekmovališču. 
 
Zdravniško službo na tekmovanju zagotovi Atletski klub Koper. 
 
Na tekmovanje se prijavite skladno s skupnimi pravili za šolska športna tekmovanja, PREKO SPLETNE 
APLIKACIJE - www.sportmladih.net, najkasneje do vključno ponedeljka, 30.5.2022.  
 
Opozorilo ob prijavi: PRIJAVLJAJTE SAMO TISTE ŠPORTNIKE, KI BODO DEJANSKO NASTOPILI !! 

http://www.sportmladih.net/


 
Prijavnina na podlagi dogovora na sestanku področnih centrov, za šolsko leto 2021/22, znaša 5,00 eur / 
posameznega športnika-co in se poravna po izstavljenem računu (prijavnina velja za športnike, ki nastopajo za 
šole izven MO Koper). 
 
Dodatne prijave oz. spremembe na dan tekmovanja, ob pogojih:  

• prijave-spremembe so možne na prijavnici ob vhodu na tekmovališče od 15.45 ure naprej; 

• za dodatne prijave na dan tekmovanja je prijavnina 10,00 eur / posameznega športnika-co in se 
poravna po izstavljenem računu (velja tudi za prijave športnikov iz MO Koper);  

• ob dodatni prijavi je potrebno dostaviti potrdilo šole (obrazec šport mladih), o vpisu športnika v šolo 
z letnico rojstva; 

 
Ostala navodila: 
 

- Evidentiranje tekmovalcev bo možno od 15.45 ure naprej na prijavnici atletskega stadiona s tem, da 
se prvo evidentirajo ml. dečki-klice in kasneje st.dečki-klice, glede na okvirni urnik tekmovanja in s tem 
izogibanju gneče na vhodu; 

- Garderobe za preoblačenje bodo zagotovljene v garderobah ob glavnem nogometnem stadionu (v 
garderobah ne puščajte oblačil oz. osebnih predmetov za katere se ne jamči – odnesite jih s seboj na 
tekmovališče); 

- Uporaba WC-ja je možna na atletskem stadionu; 
- Vstop na atletski stadion oz. tekmovališče je možno samo skozi prijavnico pred pričetkom tekmovanja, 

po končanem tekmovanju in podelitvi medalj se tekmovalci umaknete na tribuno; 
- Medalje prvim trem uvrščenim se podeljujejo takoj po vsaki zaključeni disciplini; 
- Tekmovanje se lahko spremlja s tribune;  

 
 
OKVIRNI URNIK TEKMOVANJA (Urnik se lahko med samim tekmovanjem tudi spreminja): 
 
Koper, 1.6.2022, pričetek 16.30 ura; 
 

 Ura 
tekmovanja 

ml. 
učenke ml. učenci st. učenke st. učenci 

          

16.30 60 m KV višina     

  daljina vortex     

    daljina     

16.40   60 m KV     

16.55 300 m        

17.05 vortex 300 m     

17.15 600 m       

  višina       

17.20   600 m     

17.30 
60 m 
finale       

17.35   
60 m 
finale     

          

17.40     60 m KV krogla 

      daljina daljina 

17.50       60 m KV 

17.55     vortex   



18.05     300 m višina 

18.15     krogla 300 m 

18.30     1000 m   

18.40       1000 m 

        vortex 

18.45     višina   

 18.50     
60 m 
finale   

18.55       
60 m 
finale 

19.30     4 x 100 m   

19.40       4 x 100 m 

     

 
Opomba: Urnik zgoraj je okviren, izvajalec tekmovanja lahko spreminja urnik, če je zaradi števila udeležencev ali 
same koordinacije izpeljave tekmovanja to potrebno (vhod  na tekmovališče je v spremstvu sodnikov 10 minut 
pred teki in 20 minut pred tehničnimi disciplinami).  
 
 
 
Športni pozdrav.                                                 
 
 
                                                                                              Koordinator šolskih tekmovanj: 
                                                                                              Aleš Šepec        

 
 
 
 
 


