
 

      
 

Organizatorja 

Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije 
Informacije:  Zdravko Peternelj 
e-pošta: zdravko.peternelj@atletska-zveza.si 
telefon:  031 20 30 10 

 

ATLETIKA - Športni izziv 

Formula 1 
(1. triada, vrtec) 

 

 

Obdobje tekmovanja 

Izvajanje v obdobju september in oktober 2021. 
 

Izziv se opravlja v skladu z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi znotraj dovoljenih skupin, ki se lahko 
v tistem obdobju združujejo! 
 

Tekmovalna stopnja 

Tekmovanje se odvija na nivoju osnovne šole.  

 

Starostna kategorija 

1. triada, vrtec 
 

Udeležba v izzivu 

Šola v izzivu sodeluje tako, da športni pedagog za posamezen razred vnese rezultat v aplikaciji Športni 
izziv - https://izziv.sportmladih.net/ z uporabniškim računom, ki ga ima za svojo šolo. V primeru, da v 
aplikaciji račun športnega pedagoga šole ni povezan s šolo, se prosimo, obrnite na sst@sport.si.  
 

Disciplina 

Formula 1 - ekipna disciplina, kjer mora vsak član ekipe končati progo, preden prične naslednji. 
Ekipo sestavlja osem (8) oseb. 
 

Kratek opis: štafeta, kot kombinacija šprinta, ovir in slaloma. 

Proga je dolga med 60 in 80 m in je razdeljena na dele šprinta, šprinta čez ovire in šprinta med 
slalom palicami (glej skico). Primeren mehek predmet se uporabi za štafetno palico (gumijast 
obroč). Vsak član ekipe prične s prevalom naprej ali kotaljenjem na blazini na začetku. 
Do največ 6 ekip lahko tekmuje istočasno na eni progi. 
 
Povezava na izziv: https://izziv.sportmladih.net/challenge/view/BcQHmv  
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Točkovanje 

Točkovanje je na podlagi doseženega časa celotne ekipe; zmagovalna ekipa je tista z najboljšim 
časom. Ostale ekipe so razvrščene na podlagi doseženega časa. 
Rezultat skupine se vnese v aplikacijo Športni izziv. Na podlagi vnešenih rezultatov se opravi 
žreb nagrad, ki jih prejme šola za sodelovanje v izzivu. 
 

Pomočniki 

Za vsak del proge (ovire, slalom) sta potrebna dva pomočnika za popravljanje opreme med 
tekmovanjem. Dva dodatna pomočnika sta potrebna v »predajnem« prostoru, da ne pride do 
gneče. En sodnik je štarter. Časomerilcev mora biti toliko kot tekmuje ekip. Časomerilci so tudi 
zadolženi za beleženje časa (rezultata) na tekmovalni obrazec. 
 

Možna postavitev proge: 
 

 

Nagrade 

V namen spodbujanja udeležbe bomo praktične nagrade žrebali izmed vseh prejetih rezultatov, 

oddanih s strani šol in vrtcev v aplikaciji Športni izziv pri posameznem izzivu.  

 

Izžrebali bomo: 

- 6 ekip (majica Šport mladih – Športni izziv za vsakega člana ekipe) 

- 20 ekip (svetilka Šport mladih za vsakega člana ekipe) 


