OŠ KOZARA
NOVA GORICA
Kidričeva 35
5000 Nova Gorica
Edvard Vrabič - ravnatelj
Tajništvo in računovodstvo
Borut Markočič

05/33 08 802
05/33 08 800
041383904 (vodja organizacijskega odbora)

Datum: 13.5.2019
Kraj: Nova Gorica

URNIK 50. PODROČNIH IGER OSNOVNIH ŠOL Z IZOBRAŽEVALNIM
PROGRAMOM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

ČASOVNI RAZPORED TEKMOVANJA:
8.30-9.00
9.05
9.15
9.30
12.00
12.30
12.30 dalje
13.30

PRIHOD EKIP NA ATLETSKI STADION ( prijava ekip, razdelitev
urnika tekmovanja in štartnih list, malic ter lastnoročnih darilc)
TEHNIČNI SESTANEK VODIJ EKIP (prostor v bližnji telovadnici)
SVEČANA OTVORITEV (znotraj stadiona)
ZAČETEK TEKMOVANJA
PODELITEV MEDALJ
ZAKLJUČEK TEKMOVANJA
KOSILO (v jedilnici Dijaškega doma Nova Gorica – cca. 100m od naše
šole)
Odhod domov

Discipline:
-

mlajši učenci in učenke letnik 2007 in mlajši:
tek 60m, tek 300m, skok v daljino z zaletom, met vortexa,
starejši učenci in učenke letnik 2003 in mlajši:
tek 60m, tek 300m, tek 1000m, skok v daljino z zaletom, skok v višino, met vortexa.

Tekmovalna pravila s popravki:
-

-

V teku na 60 m se izvedejo kvalifikacijski teki. V finale se uvrsti 6 najboljših po času
iz dveh predtekmovalnih skupin. Uvrstitev od 6 mesta dalje se določi glede na čas
kvalifikacijskega teka.
V teku na 300 m štartajo iz visokega štarta. Uvrščeni so glede na rezultat.
V teku na 1000 m tečejo učenci in učenke skupaj.

-

-

Pri skoku v daljino je odriv iz odrivne cone 80 cm. Vsak ima na voljo 3 skoke. V
finalno serijo se uvrsti 6 najboljših, kjer imajo na voljo še 1 skok. Za končni rezultat
šteje najboljši skok izmed vseh štirih poizkusov, od 6 mesta dalje pa izmed treh
poizkusov.
Pri metu vortexa opravijo tekmovalci poskusni met, nato pa 3 zaporedne mete. Merijo
se vsi meti (razen poizkusnega).
Pri skoku v višino začnejo tekmovalke na višini 90 cm, tekmovalci na višini110 cm.
Letvica se dviguje po 5 cm. Po 3 cm se dviguje letvica pri dekletih od višine 130 cm
naprej, pri dečkih pa od 140 cm naprej.

Priznanja:
Prvi trije v vsaki disciplini ter ločeno po spolu prejmejo medalje. Prve tri ekipe – šole
prejmejo pokal v skupni razvrstitvi (točkujemo vse posameznike, od prvega do zadnjega
mesta z rezultatom ter s točkami od 24 navzdol).
Omejitve:
Tekmujejo lahko učenci in učenke letnik 2003 in mlajši, ki so redno vpisani v OŠPP.
V vsaki disciplini lahko tekmujeta 2 učenca-ki iste šole. Vsak tekmovalec lahko tekmuje v
dveh disciplinah. Kdor teče 1000 metrov lahko tekmuje samo v tej disciplini.
.
DODATNA POJASNILA:
 Prosimo za pravočasen prihod ekip na tekmovanje.
 Garderobe ekip so na razpolago v bližnji telovadnici, vrednostne predmete
vzamete s seboj.
 Na samem tekališču je prepovedano zadrževanje gledalcev-tekmovalcev, za njih
bo prostor za ogrevanje in za malicanje na tribuni in zunaj atletskega stadiona.
 Tekmovalci in trenerji naj bodo pozorni na sprotne napotke preko ozvočenja.
 V kolikor se dve disciplini v katerih nastopa posamezen tekmovalec časovno
križata, naj trener na to opozori sodnika, da bo tekmovalcu omogočeno hkratno
nastopanje.
 Vsi tekmovalci naj nastopajo v športni opremi, drugače bodo izločeni iz
tekmovanja.
 Za vsa dodatna pojasnila sem na voljo na zgoraj navedenem mobitelu.
 Organizator si v primeru objektivnih okoliščin pridržuje pravico do spremembe
časovnega razporeda po disciplinah.
Na dan tekmovanja vam želim prijetno druženje v Novi Gorici in čim več športnih
uspehov!

Vodja tekmovanja:
Borut Markočič

