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RAZPIS PODROČNEGA EKIPNEGA ATLETSKEGA PRVENSTVA
ZA OSNOVNE ŠOLE
Področno ekipno atletsko prvenstvo za osnovne šole bo v četrtek, 27. septembra 2018 ob
15. 30 uri na atletskem stadionu v Brežicah. Izvajalec tekmovanja je Atletski klub Brežice.
1. Omejitev nastopa
Na ekipnem atletskem tekmovanju lahko nastopijo učenci in učenke rojeni 2004 do 2008.
Na področnem prvenstvu lahko nastopijo šole s tremi tekmovalci na disciplino in dvema štafetama 4 x 100 m.
Posamezen tekmovalec sme nastopiti le v eni disciplini in štafeti. Za končni ekipni vrstni red se upoštevata dva boljša
dosežka v vsaki disciplini in dosežek boljše štafete.
2. Program ekipnega tekmovanja
Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS ter po določbah tega razpisa ter pravili šolskih športnih tekmovanj, ki so
objavljena v reviji Šport mladih- INFORMATOR 2018/19
Učenci : 60 m, 300 m, 1000 m, 4 x 100 m , daljina (cona), višina, krogla ( 4 kg ), vorteks (125-130 g )
Učenke : 60 m, 300 m, 1000 m, 4 x 100 m, daljina (cona), višina , krogla ( 3 kg ), vorteks (125-130 g )
V skoku v daljino in v suvanju krogle imajo učenci in učenke po štiri poskuse.
Učenci in učenke skačejo pri skoku v daljino s "cone odriva", prostora, ki obsega odrivno desko ter po 30 cm širok
pas pred desko in za njo (skupaj 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 metu vorteksa imajo učenci in učenke tri zaporedne mete, od katerih se upošteva najdaljši. 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.
V ekipnem tekmovanju ni finalnega teka na 60 m.
Začetna višina v skoku v višino in dvigovanje letvice se določita pred pričetkom tekmovanja na sestanku z mentorji
ekip.
3. Točkovanje dosežkov
Rezultati na ekipnem področnem tekmovanju se točkujejo po atletskih tablicah za šolsko atletiko
( Atletski priročnik za osnovne šole ).
Na državno finalno tekmovanje se po izidih s področnih prvenstev uvrsti šestnajst moških in šestnajst ženskih ekip
z dvema tekmovalcema in rezervo v vsaki disciplini in eno štafeto.
4. Prijava na tekmovanje
Šole prijavijo ekipe preko spletne aplikacije na portalu e-šport na naslovu http://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
Zadnji rok za prijavo za nastop na področnem tekmovanju je 24.september 2018.
V primeru zamude prijavnega roka, šola ne bo mogla sodelovati na tekmovanju.
5. Finalno ekipno tekmovanje
Finalno ekipno atletsko tekmovanje bo v četrtek, 11. oktobra 2018 v Velenju s pričetkom ob 10.30 uri.
Vodja področnega centra:
Ivan Gerjevič, prof.

Področno ekipno prvenstvo v atletiki za OŠ
Brežice, 27.9.2018

TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA : četrtek, 27. september 2018 na atletskem stadionu Brežice
Pri učencih je nastopilo 6 ekip oz. skupaj 105 tekmovalcev, pri učenkah pa 7 ekip oz. 159 tekmovalk.
Zaradi GDPR-ja ne smemo objaviti poimenski rezultatov.
EKIPNA UVRSTITEV
Rezultati – učenke:
1. OŠ Jurija Dalmatina KRŠKO
2. OŠ Sava Kladnika SEVNICA
3. OŠ BREŽICE

13.458
13.126
12.675

4. OŠ Jožeta Gorjupa KOSTANJEVICA/KRKI
5. OŠ XIV.divizije SENOVO
6. OŠ BLANCA
7. OŠ Marjana Nemca RADEČE

12.214
12.135
11.822
9.307

Področno ekipno prvenstvo v atletiki za OŠ
Brežice, 27.9.2018

Rezultati – učenci:
1. OŠ Jurija Dalmatina KRŠKO
2. OŠ BREŽICE
3. OŠ KRMELJ

15.192
14.442
12.118

4. OŠ Marjana Nemca RADEČE
5. OŠ Sava Kladnika SEVNICA
6. OŠ BLANCA

9.866
9.618
4.395

Na finalno tekmovanje, ki bo 11.oktobra 2018 v Velenju se uvrsti zmagovalna ekipa v kategoriji učenk in
učencev.

Vodja PC Posavje:
Ivan Gerjevič, prof.

