
 
 

Številka: 671-223/2010 - 17 
Datum: 24. 11. 2010 

 
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu 
 
 
Zadeva: RAZPIS PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE 

           V SKOKIH Z MALE PROŽNE PONJAVE 
 

Tekmovanje bo v PONEDELJEK, 20. 12. 2010 v telovadnici ŠD MOSTE, Proletarska 3, 
Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri. 
 
Za tekmovanja veljajo določila, ki so objavljena v knjižici »ŠOLSKA ŠPORTNA 
TEKMOVANJA ZA ŠOLOOBVEZNE OTROKE ZA ŠOLSKO LETO 2010-2011« na straneh 
7, 8, 9, 10 in 33 in v reviji ŠPORT MLADIH – INFORMATOR 1 na strani 44. 
 
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in 
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/ 
 
Prijave preko spleta so možne od četrtka 25. 11. (od 15.00), do petka 10. 12. 2010 (do 
24.00). 
Šole lahko prijavijo več ekip. 
 
Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav.  
Izvajalec tekmovanja je: 
ŠD Moste Ljubljana 
Proletarska 3, Ljubljana 
tel: 542 20 80 
e-pošta: sdmoste@amis.net; andraz.bricelj@gmail.com 
 
Pripravil: 
Rafael Plut 
Strokovni sodelavec II 
rafael.plut@ljubljana.si , 08 200 39 07 

      

  
          Marko Lebar       

Vodja odseka za programe športa                 
 
 

                                               Marko Kolenc 
                                      Načelnik  
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SKOKI Z MALE PROŽNE PONJAVE 
 
 
1. IZVAJALEC 
 
Športno društvo Moste Ljubljana, Proletarska 3, Ljubljana, tel: 542 20 80 
e-pošta: sdmoste@amis.net  
 
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 
 
Prvenstvo bo v prvi polovici decembra 2010, točen datum in kraj bomo sporočili z dodatnim 
razpisom. 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
- Kategorije: - starejši učenci in učenke, letnik 1996 do 1998, 

- mlajši učenci in učenke, letnik 1999 do 2001,  
 - najmlajši učenci in učenke, letnik 2002 in mlajši, 

- Tekmovalci in tekmovalke, ki tekmujejo v A in A1 programu gimnastike, ne smejo 
  nastopiti, 
- nekdanji tekmovalci A in A1 programa gimnastike lahko nastopijo eno leto po 
  zadnjem tekmovanju v teh programih. 
- na tekmovanju lahko nastopijo tekmovalci in tekmovalke do vključno 5. nivoja po   
  nivojskem programu tekmovanj 
- tekmovanje je ekipno in posamično, 
- šola lahko prijavi več ekip, 
- ekipa šteje 4 + 4 tekmovalca, 
- tekmovalci skačejo obvezen skok in 3 poljubne skoke, (literatura: C program  
  gimnastike 2001). 
 
Obvezne prvine: 
 
 - starejši učenci: skok skrčno (št. 5), 

- starejše učenke: skok prednožno raznožno s predklonom, z rokami dotik nog 
  (št. 3), 
- mlajši učenci: skok prednožno raznožno s predklonom, z rokami dotik nog 
   (št. 3),  
- mlajše učenke: skok skrčno (št. 5), 
- najmlajši učenci: skok skrčeno (št. 5), 
- najmlajše učenke: skok raznožno (št. 2). 

 
5. PRIZNANJA 
 
Najboljši trije posamezniki-ce v posameznih kategorijah prejmejo medalje, prve tri ekipe pa 
priznanja po končanem tekmovanju. 
 
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 
Prijave bomo sprejemali na naši prijavnici. 
 
C program gimnastike (2001) dobite na Gimnastični zvezi Slovenije, Drenikova 32. 
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