Številka: 671-126/2014-55
Datum: 18. 5. 2015
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Mestno prvenstvo osnovnih šol Ljubljane v atletiki 2014/15
Tekmovanje bo potekalo v sredo, 27. 5. 2015, s pričetkom ob 11.00 uri, v Športnem parku Ljubljana
(stadion ŽAK).
Seznam ekip in posameznikov, ki bodo imeli pravico nastopanja na Mestnem prvenstvu, bo objavljen
na spletni strani Timing Ljubljana.
Po objavi bodo možne prijave ekip preko Timinga do ponedeljka 25. 5. 2015 (do 15.00).
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Vse nadaljne informacije o tekmovanju dobite pri:
Timing Ljubljana, Staničeva 41,
Ljubljana, tel: 234 80 00,
e-pošta: info@timingljubljana.si

MESTNO PRVENSTVO V ATLETIKI
1. IZVAJALEC
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana,
tel: 234 80 00
e-pošta: info@timingljubljana.si
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje bo v maju ali juniju 2015 v Športnem parku Ljubljana (stadion ŽAK).
3. PRAVICA NASTOPA
Na tekmovanju bo nastopilo 8 ekip najboljših šol pri učencih in učenkah na podlagi seštevka
točk jesenskega in pomladanskega tekmovanja in najboljši posameznikov ostalih šol iz
pomladanskega dela tekmovanja, do zapolnitve štartne liste za posamezno disciplino (te 60
m in tek 300 m – 24 mest = + 8 najboljših posameznikov; 4 x 100 – 16 mest = + 8 štafet iz
najboljših posameznikov; ostale discipline /skoki, meti, teki/ – 20 mest = + 4 najboljši
posamezniki).
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
- Tekmuje se po pravilih AZS in določilih tega razpisa,
- kategoriji: učenci in učenke letnik 2000 in mlajši,
- discipline: 60 m, 300 m, 1000 m, 4 x 100 m, skok v višino,
skok v daljino, suvanje krogle (4 kg DI, 3 kg DE) ter met vortexa,
- tekmovanje je ekipno in posamično,
- za šolo tekmujeta v vsaki disciplini 2 tekmovalca, rezultata obeh se upoštevata pri
točkovanju,
- tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini in štafeti,
- začetna višina pri skoku v višino je za dečke 135 cm, za deklice 115 cm,
- rezultati se vrednotijo po atletskih tablicah (Atletski priročnik za OŠ - maj 1993).
5. PRIZNANJA
Ekipe šol prejmejo pokale. Prvi trije tekmovalci v posamezni disciplini prejmejo medalje.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Prijave bomo sprejemali na spletni strani www.timingljubljana.si/solska_atletika/.
Na tekmovališču so lahko le tekmovalci, vodje ekip in gledalci spremljajo tekmovanje na
tribuni.
V otvoritvenem mimohodu ekip naj bi sodelovali tudi njihovi učitelji športne vzgoje.
Po objavi rezultatov sledi podelitev priznanj najboljšim ekipam, kjer sodelujeta najmanj po
ena tekmovalka oziroma tekmovalec in mentor (športna pedagoginja oziroma pedagog).

URNIK MESTNEGA PRVENSTVA V ATLETIKI
sreda, 27. maj 2015
Ura
10.00
10.20
10.45
11.00

Teki
Prihod in ogrevanje
Prijava sprememb
Otvoritev z mimohodom
Pozdravni govor predstavnika MOL
60 m učenci kvalifikacije

11.05

11.10

60 m učenke kvalifikacije

12.05

300 m učenci

12.15

300 m učenci

12.30

60 m super finale učenci

12.35

60 m super finale učenke

12.40

1000 m učenci

12.50

1000 m učenke

13.00

4 x 100 m učenci

13.10

4 x 100 m učenke

13.30

Podelitev ekipnih priznanj

Tehnične discipline

Skok v višino učenci
Skok v višino učenke
Met vortexa učenke
Suvanje krogle učenci
Skok v daljino učenke
Skok v daljino učenci

Met vortexa učenci
Suvanje krogle učenke

