
 
 
 

 

ŠPORTNA ZVEZA CELJE            Celje, 12. 09. 2016 

Področni center Celje 

GSM : 070 430 785 

 

 

Osnovnim šolam področnega centra Celje 

 

 

EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL – PODROČNO FINALE 

 

Področno finale Osnovnih šol, bo organizirano v   

sredo 21.09.2016 od 14.00 do 16.00 ure  na stadionu ADK Celje. 

 

Na tekmovanju lahko nastopijo učenci in učenke, ki so rojeni leta 2002 do 2006. 

 

Podrobne informacije /kategorije, discipline, razpisna določila…. so v reviji INFORMATOR 

2016/17 na strani 25. Informator je objavljen na spletni strani 

http://www.sportmladih.net/ 

 

1. Prijava na tekmovanje 

Šole se lahko prijavite izključno preko spletne aplikacije E - šport ! 

Vstopna točka v aplikacijo E-šport je na naslovu https://app.sport.si, vstop pa je mogoč z 

uporabniškim imenom in geslom. Na omenjeno mesto je možen dostop tudi preko 

spletnega portala http://www.sportmladih.net/ 

 

 

Rok prijave je ponedeljek, 19. 09. 2016 
 

Prijava na tekmovanje je možna samo v roku, ki je določen s koledarjem, razvidnem v 

spletni aplikaciji. V primeru zamude prijavnega roka, šola ne bo mogla sodelovati na 

tekmovanju. 

 

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 

 

Zaradi organizacije tekmovanja je potrebno kopijo prijave poslati tudi na  

Športno zvezo Celje na e naslov sport.celje@gmail.com 

 

Vodja ekipe pred tekmovanjem odda, prijavni obrazec št. 2 z vsemi zahtevanimi 

podatki (brez slik) ! Priloga.  

 

 

2. Izvedba področnih tekmovanj !  

Področno ekipno tekmovanje za OŠ se bo izvedlo le v primeru, da bo na tekmovanje 

prijavljenih najmanj šest (6) šol s popolnimi ekipami. Učenec ali učenka lahko nastopi 

le v eni (1) disciplini in štafeti. Na področnih ekipnih tekmovanjih nastopajo ekipe šole s 

tremi (3) tekmovalci ali tekmovalkami v disciplini ter dvema (2) štafetama 4x100 m.  

Za končni ekipni vrstni red se upoštevata dva (2) boljša dosežka v vsaki disciplini in 

dosežek boljše štafete.  
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3. Finalno ekipno tekmovanje 

 

Sreda, 5. oktober 2016 v Velenju s pričetkom ob 10.30 uri (otvoritev). 

Izvajalec: Osnovna šola Antona Aškerca, Velenje 

 

 

 

Vse informacije so objavljene na spletni strani www.sportmladih.net, dodatne informacije 

pa dobite pri koordinatorju šolskih atletskih tekmovanj Zdravku Peternelju, Atletska 

zveza Slovenije, Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana, tel. 01/520-69-12 ali 031/20-30-10, 

e-pošta: zdravko.peternelj@atletska-zveza.si, spletna stran šolskih atletskih tekmovanj: 

http://slovenska-atletika.si/index.php/solska-atletik/ 

 
 

V prilogi: 

 

- Podrobna tehnična navodila  

- Urnik tekmovanja 

- Prijavni obrazec št. 2 

 

 

S spoštovanjem! 

 

 

Športna zveza Celje 

Koordinator ŠŠT 

Bajec Bojan 
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