
 

 

  

Nova Gorica, 14. marec  2017  

       

PODROČNO POSAMIČNO PRVENSTVO V ATLETIKI 

ZA SREDNJE ŠOLE 

A Š P  - Šolsko leto 2016/17 

 

Na osnovi razpisa šolskih športnih tekmovanj za šolsko leto 2016/17 razpisujemo področno 

prvenstvo v atletiki za srednje šole (Nova Gorica, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, Idrija). 

 

PODROČNO PRVENSTVO BO V ČETRTEK, 11. MAJA 2017 OB 9,00 URI 

 NA STADIONU V NOVI GORICI 

 

Discipline:   100 m, 400 m, 1000 m, 2000 m (dijaki), 4x100 m, daljina, višina, krogla  

           (5 kg – dijaki, 3 kg – dijakinje) 

 

Datum: Četrtek, 11.maj 2017 ob 9.00 

 

Omejitev  

nastopa: Nastopijo lahko redno vpisani dijaki srednjih šol  rojeni 1998 in mlajši. 

 

Posameznik  lahko nastopi v eni disciplini in v štafeti. Vsaka šola lahko prijavi več udeležencev v 

posamezni disciplini (največ 5) oziroma po dogovoru z vodjem področnega centra – organizatorjem 

(Športni zavod Nova Gorica,  tel. 05 330 20 20, faks 05 330 20 25, e-mail uroš.jug@sz-ng.si) 

 

Obvezna je prijava preko spletne aplikacije na www.sportmladih.net  najkasneje do 

ponedeljka 8. maja 2017 do 12.00 ure!   (morebitnim zamudnikom nastopa ne bomo dovolili!) 

 

Navedite vse potrebne podatke za pripravo startne liste, biltena in obveščanja šol o uvrstitvi v finale 

(ime in priimek, letnico rojstva, najboljši rezultat, točen naziv in naslov šole, faks). 

 

Organizacija: V teku na 100 m bomo finalni tek izvedli samo, če bo več kot 18 udeležencev, (ali 

po dogovoru) v drugih tekih bomo vrstni red določili na osnovi rezultatov (samo en tek). 

Pri skoku v daljino in suvanje krogle imajo vsi tekmovalci tri poskuse.  

V finale se uvrsti osem najboljših tekmovalcev, ki imajo še tri poskuse. 

 

Nagrade:  prvi trije uvrščeni prejmejo medalje. 

 

Organizator: Informacije Športni zavod Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica,  

Kontaktna oseba Vesel Borut e-mail programi@sz-ng.si 

 

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

 

Vstop na tekmovališče bo dovoljen samo skozi prijavnico v spremstvu sodnikov 10 minut pred 

startom tekov in 20 min. pred začetkom tehničnih disciplin. (skoki, meti)   

Vstop na stadion bo dovoljen samo enemu spremljevalcu šole z potrjeno akreditacijo. 

Akreditacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni.  

 

http://www.sportmladih.net/


 

 

Elektronsko merjenje in obdelava podatkov TIMING Ljubljana 

 

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

interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2016/17 na medobčinski in področni 

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

MONG zaračunava kotizacija zato prosimo, da predhodno pripravite naročilnico. 

 

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.  

 

 

Opomba: Tekmovanje bomo izvedli skupaj s področnim prvenstvom za osnovne šole, ki se bo 

pričelo ob 12,00 uri. 

 

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

spletni strani www.sz-ng.si 

 

 

 

VELIKO ŠPORTNIH UŽITKOV IN DOBRIH REZULTATOV! 

 

vodja področnega centra ŠŠT 

Uroš Jug 

 

 

 

 

 

Morebitne popravke in spremembe uredite predhodno v sprejemni pisarni.  

Dovoljene so največ 3 spremembe prijav na šolo  (dodatnih prijav ali zamenjav) .  

 

SPREMEMBA PRIJAV JE MOGOČA NAJKASNEJE DO 8:30 URE!!!   

 

Dodatne spremembe prijav PO IZTEKU ČASA NISO VEČ MOGOČE!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 PODROČNEGA PRVENSTVA V ATLETIKI ZA SREDNJE ŠOLE 

Nova Gorica – četrtek, 11. maj 2017 

 

 

9.00 ZBOR IN UREDITEV SPREMEMB PRI PRIJAVAH 

    

9.20 100 m dijakinje Višina dijaki Višina dijakinje 

  Daljina dijakinje Krogla dijakinje 

  Daljina dijaki  

9.30 100 m dijaki   

    

9.45 400 m dijakinje   

    

9.55 400 m dijaki   

    

10.05 Finale 100m  M / Ž   

    

10.10   Krogla dijaki 

    

10.10 1000 m dijakinje   

    

10.20 1000 m dijaki   

    

10.35 2000 m dijaki   

    

10.50 4 X 100 m dijakinje   

    

11.00 4 X 100 m dijaki   

 

-      Vstop na tekmovališče je samo skozi severni vhod (ob pomožnem igrišču oziroma dvorani 

Balon). 

 

- Spremembe v skokih in metu krogle opravite na tekmovališču. Spremembe v tekih opravijo 

 vodje ekip v pisarni na cilju. 

 

- Izvajalec lahko spremeni urnik glede na število prijav. 

 

- Prosimo vse nastopajoče in njihove vodje, da se tisti, ki ne tekmujejo, ne zadržujejo 

na stezi in tekmovališčih! Vstop je dovoljen samo nastopajočim. 

 

- Po končani disciplini se morate umakniti na tribuno, prvi trije pa ostanejo ob  

ozvočenju in počakajo na proglasitev in podelitev medalj. 

 

Hvala za razumevanje in spoštovanje navodil organizatorja! 

 

VELIKO ŠPORTNIH UŽITKOV IN DOBRIH REZULTATOV !   


