
 
 
 

 

Športna zveza Celje        Celje, 19. 4. 2018 

070 430 785 

 

 

 

Razpis posamičnega medobčinskega atletskega tekmovanja MAP VAP  

 

 

 

1. Medobčinsko posamično atletsko tekmovanje MAP + VAP bo 

    V  TOREK, 8. maja 2018 ob 13.00 uri na stadionu ADK Celje 

 

2. Pravico nastopa imajo učenci in učenke :  

MAP letnik 2005, 2006 in 2007 

VAP letnik 2003 in 2004 

 

3. Učenci in učenke letnika 2005 do 2007 ne smejo nastopati v starejši kategoriji (izjema  

    je štafeta 4x100m) 

 

4. Vsaka šola lahko na disciplino prijavi največ 3 tekmovalce/ke in 2 štafeti. 

 

5. Prijava in prijavni obrazci  

 

a) Vodja pred tekmovanjem odda prijavni obrazec št. 2 z vsemi zahtevanimi      

    podatki (brez slik) ! Priloga.  

 

b) Prijavo tekmovalcev na posamezne discipline šole naredijo v  

        Exelovi tabeli, za kar so navodila spodaj.  

 

Ostala pravila so v reviji INFORMATOR 2017/2018 na strani 25/26.  

 

6.  Prijava na tekmovanje in rok za oddajo 

 

Šole prijavijo svoje učence/ke na medobčinsko  tekmovanje  v  excelovi  datoteki – 

obrazec je  v prilogi !!  

 

Obrazec je na dveh ločenih listih za MAP in za  VAP ! 
 

Izpolnjeni obrazec  pošljite do ČETRTKA, 26. APRILA 2018 do 12.00 ure  

po e – pošti  na naslov sport.celje@gmail.com 

 

NAVODILA PRI IZPOLNITVI PRIJAVNEGA 

OBRAZCA ZA ATLETIKO POSAMEZNO  

 

 

Podatki v excelovem  obrazcu obarvani  rdeče so Vam v pomoč pri izpolnjevanju,  

črno obarvani podatki ostanejo nespremenjeni. 
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Pri vnosu rezultatov ugotavljamo, da športni pedagogi  pri  izpolnitvi obrazca za 

posamezno disciplino  še vedno uporabljajo različne načine vpisovanja rezultatov. 

Zaradi tega imamo  dodatno  delo, preden se vnesejo podatki prijavljenih šol in  so 

pripravljeni za izdelavo štartne liste, katero izdela Timing. 

     

 

Športne pedagoge  prosimo, da ob izpolnjevanju obrazca  upoštevajo naslednje: 

 

o pri vpisovanju rezultatov se ne uporablja nobenih ločil in nobenih merskih enot, 

o ob prijavi štafet ni potrebno navajati posameznih članov štafete, ampak se v polje, 

kjer se prijavljajo posamezniki, navede ime šole, 

o ob prijavi letnice rojstva se navede celotna letnica (n.pr. 2001). 

 

 

V spodnji tabeli so prikazani  nepravilno uporabljeni zapisi rezultatov, v desnem stolpcu  

so prikazani pravilni zapisi. 

 

Nepravilno vpisani podatki Pravilno 

60 m – 8.3; 8,3;  60 m – 830 

300 m – 48.2,  300 m – 4820 

1000 m – 3,22; 3.22.0;  1000 m – 32200 

Daljina – 5.55;  Daljina – 555 

Višina – 1.35 Višina – 135 

Krogla – 9.0; Krogla – 910 

Žogica – 48; 48.0 Žogica – 4860 

4x100 m – 48,04 4x100 m – 4800 

 

 

7. Zaradi obsega tekmovanj, ki potekajo v tem obdobju po vsej Sloveniji je velika 

verjetnost , da bomo od Timinga  prejeli štartno listo v zadnjem trenutku. 

V pomoč pri vaši organizaciji pa vam že sedaj pošiljamo urnik tekmovanja s katerega so 

razvidni termini posameznih disciplin. 

 

Zaradi možnih sprememb urnika na dan tekmovanja, /vreme/ je potrebna 

prisotnost vseh tekmovalcev pred začetkom tekmovanja ob 12.30 uri. 

 

Zaradi nemotene organizacije tekmovanja upoštevajte navodila ! 

 

8. Vse udeležence opozarjamo, da ŠZC ne odgovarja za odtujene predmete, poškodbe 

stvari in oseb. 

 

 

 

Koordinator PC Celje 

Bajec Bojan 


