Številka: 6713-3/2020-2
Datum: 24.09.2020
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis ekipnega prvenstva osnovnih šol Ljubljane v atletskem pokalu
Tekmovanja bodo na objektu Šport Ljubljana, na atletskem stadionu Športnega parka Ljubljana,
Milčinskega 2.
Tekmovalna določila in ostala navodila so objavljena v ostalih priloženih dokumentih.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si.
Prijave preko spleta so možne od 25.09.2020 (od 15.00 ure), do predpisanega datuma za vsako
skupino, do 24. ure.
Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 46 07, 051 628 562

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa

Marko Kolenc
Sekretar – vodja oddelka

NAVODILA
PONEDELJEK, 05.10.2020
09.00 MAŠP -SKUPINA B
11.00 VAŠP -SKUPINA B
Rok prijav: ČETRTEK, 01.10.2020!

TOREK, 06.10.2020
09.00 MAŠP - SKUPINA C
11.00 VAŠP - SKUPINA C
Rok prijav: PETEK, 02.10.2020!

PONEDELJEK, 05.10.2020
14.00 VAŠP -SKUPINA D
16.00 MAŠP -SKUPINA D
Rok prijav: ČETRTEK, 01.10.2020!

TOREK, 06.10. 2020
14.00 VAŠP - SKUPINA A
16.00 MAŠP - SKUPINA A
Rok prijav: PETEK, 02.10.2020!

SEZNAM SKUPIN
ZA TEKMOVANJE V MALEM IN VELIKEM ATLETSKEM POKALU
A
OŠ FRANCETA BEVKA
OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA
OŠ MIRANA JARCA

C
OŠ BOŽIDARJA JAKCA
OŠ MARTINA KRPANA
OŠ POLJE
OŠ ZALOG

B
OŠ KOSEZE
OŠ MIŠKA KRANJCA
OŠ RIHARDA JAKOPIČA

D
OŠ MAJDE VRHOVNIK
OŠ VRHOVCI
OŠ ŠENTVID
OŠ VIČ

Šole boste po zaključku prijav prejele točne urnike prihoda na tekmovališče in štartne liste.

EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA OSNOVNE ŠOLE
Organizatorji
Zavod za šport RS Planica, Atletska zveza Slovenije in Oddelek za šport MOL
Informacije: Zdravko Peternelj, Atletska zveza Slovenije,
Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana,
tel.: 01/520-69-12, 031/20-30-10
e-pošta: zdravko.peternelj@atletska-zveza.si
Izvajalec
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana
tel: 234 80 00
e-pošta: info@timingljubljana.si
Kategorije in discipline
UČENCI, rojeni 2006 do 2010:
60 m, 300 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), krogla (3 kg), vorteks (125-130 g)
UČENKE, rojene 2006 do 2010:
60 m, 300 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), krogla (3 kg), vorteks (125-130 g)
Opomba: Ne izvede se disciplina skok v višino. Teža krogle je enotna (3 kg) za kategorijo
učencev in učenk.
Prijave
Prijava ekipe na področno tekmovanje in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s
skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije).
Šola lahko na tekmovanje pripelje rezervne tekmovalce za vsako disciplino. Zamenjava
tekmovalcev je mogoča pred začetkom tekmovanja v tajništvu tekmovanja ali najpozneje v
prijavnici.
Razpisna določila tekmovanj
Na tekmovanju bo lahko nastopila izključno šola, ki bo imela popolno ekipo (po dva
nastopajoča na disciplino in eno štafeto).
Učenec ali učenka lahko nastopi le v eni (1) disciplini in štafeti.
Za končni ekipni vrstni red šol se upoštevata dva dosežka v vsaki disciplini in dosežek
štafete.
Na ekipnem tekmovanju ni finalnega teka na 60 m.
V skoku v daljino in suvanju krogle imajo učenci in učenke po 3 poskuse.
V skoku v daljino se skače iz »cone odriva«, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva za
zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor tekmovalec odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone

odriva. Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z apnom ali mivko. Če je odrivna deska
predaleč od jame, je potrebno postaviti »cono odriva« bližje jami zaradi varnosti.
V metu vorteksa imajo učenci in učenke 3 zaporedne mete, od katerih se upošteva najdaljši.
Tekmovanje poteka na način, da učenci in učenke ene šole nastopajo istočasno v disciplini
(primer: istočasen štart dveh učencev in dveh učenk v tekih). Ko šola zaključi s
tekmovanjem, prične s tekmovanjem naslednja šola.
V neposredni bližini stadiona (lahko tudi znotraj objekta) je potrebno zagotoviti ustrezen
ločen prostor za ogrevanje, ki bo omogočal ločeno ogrevanje dveh šol istočasno, z
upoštevanjem, da se učenci različnih šol med seboj ne mešajo, hkrati pa bo tretja šola
nastopala na stadionu.
Točkovanje Na področnem tekmovanju se točkovanje za ekipno prvenstvo izvede po
atletskih tablicah za šolsko atletiko, ki so objavljene v »Atletskem priročniku za OŠ«.
Sodniška služba Na vseh tekmovanjih sodijo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov v kraju
tekmovanja.
Posebno določilo Nastopanje v klubskih dresih ni dovoljeno.

