Športna zveza Celje
070 430 785

Celje, 22. 4. 2015

PODROČNO POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE SREDNJIH ŠOL 2015
1. Področno posamično atletsko tekmovanje bo
V TOREK 12. maja 2015 ob 10.30 uri na stadionu ADK Celje
2. Pravico nastopa imajo dijaki in dijakinje letnik 1996 in mlajši.
3. Dijaki in dijakinje smejo nastopati v eni disciplini in štafeti.
4. Vsaka šola lahko na disciplino prijavi največ 4 tekmovalce/ke in 2 štafeti.
5. Ostala pravila so v reviji INFORMATOR 2014/2015 na strani 61!
6. 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 preko spletne
aplikacije na naslovu: https://app.sport.si vstop je mogoč z uporabniškim
imenom in geslom. Na omenjeno mesto je možen dostop tudi preko spletnega
portala www.sportmladih.net
V primeru težav pri uporabi aplikacije se je potrebno obrniti na naslov Zavoda
za šport RS Planica, e-pošta: podpora@sport.si
7. Rok za prijavo
Prijava preko spletne aplikacije bo možna do PETKA 8. MAJA 2015
Prijava na tekmovanje je možna samo v določenem roku. V primeru zamude
prijavnega roka, šola ne bo mogla sodelovati na tekmovanju !
8. Vse udeležence opozarjamo, da ŠZC ne odgovarja za odtujene predmete, poškodbe
stvari in oseb.
9. Informacija ! Finalno tekmovanje bo v sredo, 20. maja 2015 v Domžalah.

Koordinator PC Celje
Bajec Bojan

TEHNIČNA NAVODILA
1. Zbor za posamezne discipline bo na označenih tablah pred vhodom na stadion, nato
sledi skupni odhod tekmovalcev/lk s sodnikom na tekmovališče !
Na osnovi urnika tekmovanja se tekmovalci zberejo določen čas pred začetkom
nastopa. Pedagogi poskrbijo za pravočasen zbor svojih tekmovalcev.
Časi zborov pred nastopom so opredeljeni v spodnji tabeli.

DISCIPLINA
TEKI
ŠTAFETE
TEH. ISCIPLINE

ZBOR PRI TABLI
DISCIPLINE
25 minut
30 minut
30 minut

ODHOD
NA TEKMOVALIŠČE
15 minut
20 minut
20 minut

VSTOP NA TEKMOVALIŠČA JE DOVOLJEN PEDAGOGOM IN PRIJAVLJENIM
TEKMOVALCEM PO URNIKU !
PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA PEDAGOGI PREJEMEJO AKREDITACIJO

2. Vsi tekmovalci v eni disciplini morajo počakati na tekmovališču, da zadnji nastopajoči
konča s tekmovanjem ter v spremstvu sodnika zapustijo tekmovališče.
Ostali dijaki, dijakinje, starši …, ki ne tekmujejo se nahajajo na tribuni oz. izven žične
ograje tekmovališča.
3. Garderobe : nastopajoči imajo na razpolago moške in ženske garderobe.
Organizator ne odgovarja za osebne vrednostne predmete!
4. Ogrevanje: se izvaja v dvorani in na zunanji strani žične ograje !
5. Vse udeležence opozarjamo, da ŠZC ne odgovarja za odtujene predmete, poškodbe
stvari in oseb.

