
 

 

MEDOBČINSKO PRVENSTVO V ATLETIKI POSAMIČNO ZA 
6. – 9. RAZRED OSNOVNIH ŠOL (letnik 2003 -2004 in letnik 2005 in mlajši) 

Nova Gorica – Športni park – torek. 8. maja 2018  
 

 

Kategorije: (6.-7. razred, letnik 2005 in mlajši) MDI mlajši dečki MDE mlajše deklice 

(8.-9. razred, letnik 2003 - 2004) SDI starejši dečki SDE starejše deklice 

 

Discipline: 6.-7. razred: 60 m, 300 m, 600 m, daljina, višina, vortex 

8.-9. razred: 60 m, 300 m, 1000 m, daljina, višina, vortex, krogla (učenci 4 kg, 

učenke 3 kg),  4 x 100 m. 

 

Nagrade: Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. 

 

Navodila:  1. Vsaka šola lahko prijavi 4 -5 tekmovalcev v posamezni disciplini. Šola lahko dodatno 

prijavi učence in učenke, ki vadijo v Atletski šoli Gorica in atletskih krožkih. 

2. Starejši učenci in učenke lahko nastopijo samo v eni disciplini in štafeti, mlajši učenci in učenke 

pa samo v eni disciplini. V štafeti 4 x 100 m lahko nastopita največ dva mlajša učenca in učenki. 

3. Prijave bomo zbirali pri zapisnikarskih mizah posameznih disciplin zato prosimo vse 

spremljevalce in učitelje, da svoje učence pošljejo na disciplino takoj, ko se konča tekmovanje 

kategorije, ki je po urniku pred njimi.  

Prijave za teke bomo zbirali po elektronski pošti najkasneje do petka 4. maja 2018.  

V priložen obrazec nam, prosimo, napišite vse potrebne podatke. 

4. Pri skoku v daljino in višino bodo tekmovali učenke in učenci vsak na svojem tekmovališču. 

5. Pri skoku v daljino bomo skoke merili iz odrivne cone (80 cm). 

6. Pri skoku v daljino in suvanju krogle imajo vsi tekmovalci po 4 poizkuse, pri metu vortexa pa 3 

zaporedne poizkuse – izmeri se najdaljši met. 

7. V teku na 60 m bomo izvedli finalni tek na osnovi doseženih rezultatov v kvalifikacijskih tekih v 

posameznih skupinah. 

8. Prvi trije tekmovalci v posamezni disciplini naj se takoj po končani disciplini zglasijo pri 

podelitvenem odru za podelitev medalj.  

 

OPOMBA: V primeru slabega vremena bomo tekmovanje odpovedali najkasneje do 12. ure.  

 

V skladu z normativno stroškovnim delom o organizaciji, koordinaciji, izpeljavi in financiranju 

interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/18 na medobčinski in področni 

ravni se na tekmovanjih v organizaciji Javnega zavoda za šport Nova Gorica za šole, ki niso iz 

MONG, zaračunava kotizacija. 

 

Ekipna atletska tekmovanja: 40 do 50 evrov na ekipo (M+Ž) 

Posamična tekmovanja: do 7 tekmovalcev 20 evrov, 8 do 15 tekmovalcev 30 evrov, od 16 do 30 

tekmovalcev 40 evrov in nad 30 tekmovalcev znaša kotizacija 50 evrov.  

 

Izvajalec: Atletski klub Gorica Nova Gorica, Zbor atletskih sodnikov Nova Gorica.  

 

ŽELIMO VAM VELIKO ŠPORTNIH UŽITKOV IN DOBRIH REZULTATOV! 

Vodja področnega centra 

        Jug Uroš 



 

 

   

URNIK : 

 

Legenda:  MDI mlajši dečki (2005 - 2007)  SDI starejši dečki (2003 –2004) 

  MDE mlajše deklice (2005 –2007)  SDE starejše deklice (2003 –2004) 

 

14.30 Zbor in prijave 

15.00 60 m MDI KV       daljina MDI, MDE       višina MDI, MDE              vortex MDI         

15.10 60 m MDE KV     

15.20 60 m SDI KV                                                                                       

15.30 60 m SDE KV            vortex MDE 

15.40 60 m MDI BF                           

15.45 60 m MDI AF                                                                                        

15.50 60 m MDE BF                

15.55 60 m MDE AF 

16.00 60 m SDI A + B F   daljina SDI, SDE      višina SDI, SDE        vortex SDI 

16.05   60 m SDE A + B F                                                                          krogla SDI       

16.15 300 m MDI                 

16.20 300 m MDE                                                                                          

16.25 300 m SDI                                                                                             

16.30 300 m SDE                                                                                       vortex SDE      

16.35 600 m MDI         krogla SDE  

16.40 600 m MDE                                                                                              

16.45 1000 m SDI                                                                                          

16.55 1000 m SDE  

17.00 4 x 100 m SDI  

17.05 4 x 100 m SDE 

 

 

Hvala za razumevanje in spoštovanje navodil organizatorja! 

 

Veliko športnih užitkov in dobrih rezultatov! 

 

 

NUJNO OPOZORILO ŠOLAM! 

 

Za področno tekmovanje, ki bo v ponedeljek 14. 5. 2018 je obvezna prijava preko spletne 

aplikacije 

 www.sportmladih.net 

najkasneje do četrtka, 10. maja 2018 do 12.00 ure! 
 

 

Vse informacije s področja Šolskih Športnih Tekmovanj dobite lahko tudi na naši  

novi spletni strani  www.sz-ng.si 

 

 

http://www.sportmladih.net/
http://www.sz-ng.si/


 

 

OSNOVNA ŠOLA (točen naziv šole, naslov, tel. in el. naslov) 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

tel.: ______________   el. naslov: ___________ 

 

 

 

 

Javni Zavod za šport Nova Gorica 
Bazoviška ulica 4 

5000 Nova Gorica  

  Tel: +386 (05) 330  - 20 - 28 

  Fax: +386 (05) 330 - 20 - 28 

e-mail: programi@sz-ng.si 
spletna stran: http://sz-ng.weebly.com/ 

 

 

 

P  R  I  J  A  V  A 

 

za MEDOBČINSKO PRVENSTVO V ATLETIKI ZA 6. - 9. RAZRED OSNOVNIH ŠOL 

(ime tekmovanja)
 

 

Št. Priimek in ime Leto roj. Disciplina Rezultat 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

                                                                                                                                                              Podpis: 
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