ŠPORTNI ZAVOD Nova Gorica
Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, tel: 05/330-20-20, fax: 05/330-20-25, e-mail: info@sz-ng.si

Datum : 12.9.2019
PODROČNO EKIPNO PRVENSTVO V ATLETIKI
ZA OSNOVNE ŠOLE 2019 – 2020
Dečki in deklice rojeni 2005 in mlajši
Četrtek 3. oktobra 2019 ob 12.00 uri na stadionu v Novi Gorici
Šola lahko prijavi za področno tekmovanje največ 3 tekmovalce v posamezni disciplini, točkujeta se dva
najboljša. Nastopijo lahko tudi 2 štafeti, točkuje se boljšo.
Na naslednji stopnji finalnega tekmovanja lahko za ekipo nastopita v posamezni disciplini dva tekmovalcaki in ena štafeta. Posameznik lahko nastopi v eni disciplini in štafeti.
Izide se točkuje po atletskih tablicah za šolsko atletiko, ki so objavljene v Atletskem
priročniku za osnovne šole (1994). Letos se v finalu točkuje po novih pravilih (glej informator št.1)
Program:
Učenci: 60m, 300m, 1000m, 4x100m, daljina (cona), višina, krogla (4kg), vortex (125-130g)
Učenke: 60m, 300m, 1000m, 4x100m, daljina (cona), višina, krogla(3kg), vortex (125-130g)
Finalnega teka na 60m ne bo.
V skoku v daljino in suvanju krogle imajo tekmovalci-ke po štiri poskuse. . Pri skoku v daljino je odrivna
cona 80 cm. V metu vortexa imajo tekmovalci-ke po tri zaporedne mete od katerega se upošteva
najboljšega.
PRIJAVE JE POTREBNO OBVEZNO POSLATI do ponedeljka, 30.9.2019. DO 24.00 URE
OBVEZNO samo z uporabo spletne aplikacije! www.sportmladih.net
Za dostop potrebujete uporabniško ime in geslo!!!

Participacijo za ekipe izven MONG bomo določili za vsa tekmovanja na področni ravni skupaj na osnovi
prijav in izvedbe tekem v posameznih krajih.
IZVAJALEC TEKMOVANJA BO ATLETSKI KLUB GORICA
URNIK
11.30
12.00
12.00
12.20
12.30
12.45
13.00
13.10
13.30
13.40
14.00

zbor in zaključek prijav – sprememb, dopolnil…
višina M
višina Ž
60m M
daljina M
daljina Ž
60m Ž
300m M
300m Ž
1000m M
1000m Ž
4x100m Ž
4x100m M
Razglasitev ekipnih rezultatov

vortex M
krogla M
vortex Ž

krogla Ž

Novost - vstop na tekmovališče ni dovoljen športnim pedagogom in spremljevalcem
ekip!
Vstop na tekmovališče bo tekmovalcem dovoljen v spremstvu sodnikov 10 minut pred startom tekov
in 20 minut pred začetkom tehničnih disciplin. (skoki, meti)
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Morebitne popravke in spremembe uredite predhodno v sprejemni pisarni. Dovoljeno je največ 5
sprememb prijav na šolo (dodatnih prijav ali zamenjav) .
SPREMEMBA PRIJAV JE MOGOČA OD 11:00 DO 11:30 URE!!!
Dodatne spremembe prijav PO IZTEKU ČASA NISO VEČ MOGOČE!!!

Ekipe od 1. – 6. mesta prejmejo plakete.
Informacije : Športni zavod Nova Gorica – Borut Vesel 05 / 330 20 28 ali programi@sz-ng.si

Vodja programa ŠŠT - PC Goriška
Vesel Borut

