
 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

PODROČNO TEKMOVANJE  V ATLETIKI EKIPNO ZA STAREJŠE UČENKE IN UČENCE 

      

 
 

Športna zveza Slovenj Gradec  razpisuje področno šolsko športno tekmovanje za osnovne 
šole v atletiki ekipno za starejše učence in učenke letnik 2008-2012.  

 

Izvajalec tekmovanja: Atletski klub Slovenj Gradec 

Kraj prireditve: Slovenj Gradec, atletski stadion 

Datum tekmovanja: četrtek,  29. septembra ob 15:00 uri 

Pravila: 

Na tekmovanju lahko nastopijo učenci in učenke, ki so rojeni leta 2008 do 2012. 
 
Tekmovalne discipline: 60 m, 300 m, 1000 m, 4 x 100 m, daljina (cona), višina, krogla (za 
dečke 4 kg, za deklic 3 kg), vorteks (125 - 130 g). Na področnem tekmovanju lahko 
nastopajo šole s tremi tekmovalci v vsaki disciplini in z dvema štafetama 4 x 100 m. Za 
končni ekipni vrstni red se upoštevata dva boljša izida v vsaki disciplini in dosežek ene 
boljše štafete. 
 
Vsaka šola lahko na področnem prvenstvu nastopi samo z eno popolno ekipo. 
 
V skoku v daljino in suvanju krogle imajo učenci in učenke po štiri poskuse. V metu vorteksa 
imajo tekmovalci 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. 
 
Dečki in deklice, imajo pri skoku v daljino odrivno mesto » cono odriva« 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.  
 
V ekipnem tekmovanju ni finalnega teka na 60 m. 
 
Posamezen tekmovalec sme nastopiti le v eni disciplini in štafeti. Doseženi rezultati se 
vrednotijo po tablicah Atletskega priročnika za osnovne šole. K rezultatom se določi 
ustrezno število točk, ki se seštevajo. Na podlagi vsote točk se določi vrstni red ekip. 
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Na sodniške odločitve je na tekmovanju mogoče vložiti pisno pritožbo (obrazec 6), in sicer 
najkasneje 20 minut po objavi dosežkov. Pritožbo rešuje tekmovalna komisija: vodja 
sodniške službe, vodja tekmovanja in predstavnik Zavoda za šport Slovenije Planica, če je 
prisoten. 
V republiški finale se po izidih s področnih tekmovanj uvrsti dvanajst moških in dvanajst 
ženskih ekip z dvema tekmovalcema v vsaki disciplini in eno štafeto. 
 

Prijave: 

Preko spletne aplikacije Športa mladih, do ponedeljka 26. september 2022; do 12.00 ure. 

Navodila za prijavo! 
Vstopna točka v aplikacijo je portal E-šport na naslovu https://app.sport.si, vstop pa je 
mogoč z uporabniškim imenom in geslom. Na omenjeno mesto je možen dostop tudi preko 
spletnega portala www.sportmladih.net. 
V primeru težav pri uporabi aplikacije se je potrebno obrniti na naslov Zavod za šport RS 
Planica, e-pošta: podpora@sport.si ali jernej.peterlin@sport.si 
Ekipe, ki ne bodo pravočasno izpolnile prijav ne bodo mogle sodelovati na področnem 
prvenstvu. 
Vsi tekmovalci, ki tekmujejo za šolo tekmujejo na svojo odgovornost. Tekmovalci morajo biti 
zavarovani v šoli, to pa morajo preveriti vodje ekip oziroma spremljevalec ekipe. 
 

Športni pozdrav. 

Rok Konečnik, prof. šp. vzg. 
Športna zveza Slovenj Gradec 
Vodja področnega centra 

Obveščeni: 

1. Osnovne šole Koroške 
2. Gregor Japelj, nacionalni koordinator 
3. Atletski klub Slovenj Gradec 
4. Timing Ljubljana 
5. Zavod Planica 

 
URNIK 
  
PODROČNEGA ATLETSKEGA TEKMOVANJA  
OSNOVNIH ŠOL KOROŠKE - ekipno 
Slovenj Gradec, 17.9.2022 ob 15.00 uri 
 
 
15.00  60 m  učenci; daljina učenke; višina učenci 
15.10  60 m  učenke; vorteks učenke; krogla učenci 
15.20  300 m učenci  
15.30  300 m  učenke 
15.40  1000 m učenci; daljina učenci, višina učenke; vorteks učenci, krogla učenke 
15.55  1000 m učenke     
16.20  4 x 100 m učenci 
16.30  4 x 100 m učenke 
 
 



 
 

 

V kolikor katerega izmed prijavljenih učencev oz. učenk ni, ga lahko nadomestite z drugim 
učencem ali učenko!!! 
 
V primeru manjšega števila tekmovalcev, se lahko urnik spremeni ! 
 
Tekmovanje se bo izpeljalo tudi v slabem vremenu! 
 
 


