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 Nova Gorica, 13.04.2022 

Zadeva:  RAZPIS PODROČNO POSAMIČNO PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE 
AŠP – ŠOLSKO LETO 2021/22 

 
IZVAJALEC:  ATLETSKI KLUB GORICA IN ZBOR ATLETSKIH SODNIKOV NOVA GORICA 
 
DATUM:  TOREK, 10.05.2022 
KRAJ :   ŠPORTNI PARK NOVA GORICA 
 
PRIJAVE: Obvezne so prijave preko spletne aplikacije www.sportmladih.net do petka 6.5.2022 do 

12. ure! 
 Navedite vse potrebne podatke za pripravo štartne liste, biltena in obveščanja šol o 

uvrstitvi v finale (ime in priimek, letnico rojstva, najboljši rezultat, točen naziv in naslov 
šole, elektronski naslov). 

 
DISCIPLINE: 100m, 400m, 1000m, 2000m (dijaki), daljina (cona), višina, krogla (dijaki 5kg, dijakinje 

3kg) 
Podrobnejši razpis in propozicije so objavljeni v Informatorju 2021/22.  

 
OMEJITVE: Nastopijo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje srednjih šol, rojeni 2003 in mlajši. 

Posameznik lahko nastopi samo v eni disciplini in štafeti. Vsaka šola lahko prijavi več 
udeležencev v posamezni disciplini (največ 5) oziroma po dogovoru z organizatorjem. 

 
NAGRADE: Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. 
 
ORGANIZACIJA: V teku na 100m bomo izvedli finalni tek samo, če bo več kot 18 udeležencev (ali po 

dogovoru), v drugih tekih bomo vrstni red določili na osnovi rezultatov (samo en tek). 
 Pri skoku v daljino in suvanju krogle imajo vsi tekmovalci tri poizkuse. V finale se uvrsti 

osem najboljših tekmovalcev, ki imajo še tri poizkuse. 
 
Vstop na tekmovališče bo dovoljen samo skozi prijavnico v spremstvu sodnikov 10 minut 
pred štartom tekov in 20 minut pred začetkom tehničnih disciplin (skoki, meti). Vstop na 
stadion bo dovoljen samo enemu spremljevalcu šole s potrjeno akreditacijo. 
Akreditacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni. 
Elektronsko merjenje in obdelava podatkov: Timing Ljubljana. 
 
V skladu z normativno stroškovnim delom o organizaciji, izpeljavi in financiranju 
interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2021/22 na medobčinski in 
področni ravni, se na tekmovanjih v organizaciji Javnega zavoda za šport Nova Gorica za 
šole, ki niso v MONG, zaračunava kortizacija. 
Posamična tekmovanja: do 15 tekmovalcev 30€, od 16 do 30 tekmovalcev 40€, nad 30 
tekmovalcev pa znaša kotizacija 50€. 
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Morebitne popravke in spremembe uredite predhodno v sprejemni pisarni. Sprememba 
prijav je mogoča najkasneje do 9.45 ure! 
Dodatne spremembe prijav po izteku časa niso več možne. 

 
KONTAKTNA OSEBA: META ŠULIGOJ BAVČAR, E-MAIL: PROGRAMI@SZ-NG.SI;  TEL. 05/330 20 28 
 
Športni pozdrav! 
 
         Področni center Goriška 
                Meta Šuligoj Bavčar 
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URNIK 
PODROČNEGA POSAMIČNEGA PRVENSTVA V ATLETIKI ZA SREDNJE ŠOLE 

 

10.00 ZBOR   

10.20 100 m dijakinje Višina dijaki Višina dijakinje 

  Daljina dijakinje Krogla dijakinje 

  Daljina dijaki  

10.30 100 m dijaki  Krogla st. učenke 

10.45 400 m dijakinje   

10.55 400 m dijaki   

11.05 Finale 100 m M/Ž   

11.10 1000 m dijakinje  Krogla dijaki 

11.20 1000 m dijaki   

11.35 2000 m dijaki   

11.50 4 x 100 m dijakinje    

12.00 4 x 100 m dijaki   

 
Ostala navodila:  
Prireditelj lahko spreminja urnik, če je zaradi števila udeležencev to potrebno.  
Vstop na stadion je dovoljen samo nastopajočim, zato vas prosimo, da se ne sprehajate 
po stezi. 
Spremembe v skokih in metu krogle opravite na tekmovališču. Spremembe v tekih 
opravijo vodje ekip v pisarni na cilju. 
Po končani disciplini se morate umakniti na tribuno, prvi trije pa ostanejo ob ozvočenju in 
počakajo proglasitev in podelitev medalj. 
 

Hvala za razumevanje in spoštovanje navodil organizatorja! 
Veliko športnih užitkov in dobrih rezultatov! 


