
 
 

 

ŠPORTNA ZVEZA CELJE            Celje, 13. 09. 2019 

Področni center Celje 

 

 

Osnovnim šolam področnega centra Celje 

 

 

EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL – PODROČNO FINALE 

 

Področno finale Osnovnih šol, bo organizirano v   

torek, 24.09.2019 z začetkom ob 13.00 uri na stadionu ADK Celje. 

 

Na tekmovanju lahko nastopijo učenci in učenke letnik 2005 do vključno 2009. 

 

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

2019/20 na strani 29. 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 četrtek, 19. 09. 2019 do 12.00 ure 
 

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 pet (5) 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 

Četrtek, 10. oktober 2019 v Velenju s pričetkom ob 10.30 uri (otvoritev). 

Izvajalec: Osnovna šola Antona Aškerca, Velenje 

 

4. Uvrščanje na finalno tekmovanje 

Na  finalnem tekmovanju osnovnih šol nastopa po šestnajst (16) moških in šestnajst (16) 

ženskih ekip z dvema tekmovalcema. 

Na finalno tekmovanje se z vsakega področja avtomatsko uvrstita zmagovalni ekipi v 

moški in ženski kategoriji ter še štiri (4) najboljše šole v moški in ženski kategoriji po 

izidih iz vseh področnih tekmovanj. 

 

5. Tehnična navodila 

- 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 NAJKASNEJŠI PRIHOD PRED TABLO 
DISCIPLINE 

ČAS ODHODA NA 
TEKMOVALIŠČE 

TEKI + ŠTAFETE 20 minut 15 minut 

TEH. DISCIPLINE 40 minut 35 minut 

 

VSTOP NA TEKMOVALIŠČA JE DOVOLJEN PEDAGOGOM IN PRIJAVLJENIM TEKMOVALCEM 
PO URNIKU ! 

PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA PEDAGOGI PREJMEJO AKREDITACIJO 

 
 - Vsi tekmovalci v eni disciplini morajo počakati na tekmovališču, da zadnji nastopajoči konča 

s tekmovanjem ter v spremstvu sodnika zapustijo tekmovališče. 
Ostali učenci, učenke, starši …, ki ne tekmujejo se nahajajo na tribuni oz. izven 

žične ograje tekmovališča  
- Nastopajoči imajo na razpolago moške in ženske garderobe. 
- Ogrevanje se izvaja v dvorani in na zunanji strani žične ograje ! 
- Zdravstvena služba je zagotovljena v času tekmovanja in se nahaja ob cilju. 
- Tehnika meta vorteksa: edina dovoljena tehnika meta vorteksa je tehnika, kjer učenec  
  oziroma učenka drži vorteks za okrogli del, glavo orodja. Držanje za rep orodja ni dovoljeno.  
  Nobena druga tehnika ni dovoljena.  
- Vse udeležence opozarjamo, da ŠZC ne odgovarja za odtujene predmete, poškodbe stvari in oseb. 
 

 

 

Zaradi nemotene organizacije tekmovanja upoštevajte navodila ! 

 

 

 

Lep pozdrav. 

 

Koordinator PC Celje 

Bajec Bojan, prof. 


