
 

Številka: 6713-4/2018-33 

Datum: 23.04.2019 

 

 

Ljubljanskim srednjim šolam in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis posamičnega prvenstva srednjih šol Ljubljane v atletskem pokalu 

 

Tekmovanje bo v ponedeljek, 6. maja 2019 s pričetkom ob 9.00 na objektu Šport Ljubljana, atletski 

stadion Športnega parka Ljubljana (ŽAK), Milčinskega 2, Ljubljana. 

  

Tekmovalna določila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za mladino, šolsko leto 

2018-2019« in »Informator 1 2018/19«.  

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 23.04. (od 15.00 ure) do 26.04.2019 (do 24.00 ure). 

 

Podroben urnik tekmovanja v posameznih disciplinah bo objavljen na dan tekmovanja,  ko bo 

znano število prisotnih tekmovalcev. Kasnejših dodatnih prijav ne bomo upoštevali zaradi pravočasne 

izdelave štartne liste. 
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ATLETSKI POKAL 

 

 

1. IZVAJALEC  

 

Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana  

tel.: 234 80 00  

e-pošta: info@timnigljubljana.si  

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo dvakrat in sicer septembra  2018 in maja 2019 na atletskem stadionu  Zavoda 

šport Ljubljana, enota Ljubljana (ŽAK). 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmuje se po pravilih AZS in določilih tega razpisa. 

Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 2000 in mlajši. 

Discipline:  mladinci      100 m, 400 m, 1000 m, 2000 m, 4 x 100 m, 

                                         skok v višino, skok v daljino, met krogle (5 kg), 

                    mladinke     100 m, 400 m, 1000 m, 4 x 100 m, 

                                         skok v višino, skok v daljino, met krogle (3 kg). 

V ekipnem delu tekmovanja imajo v skoku v daljino in suvanju krogle dijakinje in dijaki po 

štiri poskuse. V posamičnem delu tekmovanja imajo v skoku v daljino in suvanju krogle 

dijakinje in dijaki po tri poskuse. V finalno serijo se na posamičnem atletskem tekmovanju 

uvrsti osem najboljših, ki imajo še tri dodatne poskuse.  

Šola lahko prijavi v posamezni disciplini 4 tekmovalce. 

Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev v ekipnem delu tekmovanja se 

upoštevata dva najboljša rezultata. Za ekipno uvrstitev v posameznem delu tekmovanja se 

upoštevajo rezultati po izračunu na osnovi madžarskih tablic. Tekmovalec lahko tekmuje v 

eni disciplini in štafeti. 

Začetna višina pri skoku v višino je pri MI 150 cm, pri ME pa 120 cm. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Najboljši trije posamezniki prejmejo kolajne, najboljše ekipe pa pokale takoj po končanem 

tekmovanju. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 

Na stadionu so lahko le tekmovalci, vodje ekip in gledalci pa morajo ostati na tribunah. 

To tekmovanje je tudi izbirno tekmovanje za državno prvenstvo srednjih šol v atletiki. 
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