DATUM: 24. april 2019
Vsem OŠ v občinah UE Šentjur in UE Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju Šentjur, Šmarje)

RAZPIS
POSAMIČNEGA PRVENSTVA V ATLETIKI ZA OŠ
za šol. l. 2018/2019
VAP, MAP (ločeno OŠ UE Šentjur in OŠ UE Šmarje)
– letnik 2004 in 2005
– letnik 2006 in mlajši
KRAJ: Športni park Šentjur.
DATUM: TOREK, 14. maj 2019 ob 14.30h (sestanek vodij ekip), 14.45h (otvoritev), 15.00h
(začetek tekmovanja prvih disciplin).
ORGANIZATOR: Atletski klub Asfalt Kovač Šentjur + športni pedagogi udeleženih šol (v
nadaljevanju AKŠ).
RAZPISNA DOLOČILA in DISCIPLINE: Glej INFORMATOR 1 (2018/19).
PRIJAVE: do petka, 10. maj 2019 do 15. ure izključno preko spletne aplikacije AKŠ
http://prijavnica.aksentjur.si/index.php (povezavo in ostale inf. – tudi URNIK in ŠTARTNO
LISTO dan pred tekmovanjem, najdete tudi na spletni strani AKŠ http://www.aksentjur.si).
Dostop do prijave vsake šole (pooblaščenci): dostopne podatke ste že prejeli za šol. l.
2015/2016 . Vstopni podatki so torej enaki. Sistem prijave se odpre v ponedeljek, 06. 5.
2019.
Uporabljajte spletni brskalnik Google Chrome.
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Vse prijavitelje opozarjamo na točnost, ob navedeni uri se sistem prijave zapre. Dodatnih
prijav ali sprememb NE BO MOŽNO urejati!
DODATNA DOLOČILA:


v vseh disciplinah lahko OŠ prijavi največ 3 tekmovalke-ce.



V metu vortexa ima tekmovalec tri zaporedne poskuse (prvi poskusni, naslednja
dva v konkurenci, izmeri se boljši).



V skoku v daljino ima tekmovalec 3 poskuse, po presoji vodje sodnikov discipline še
četrtega (v primeru dovolj časa). Delitve mest ni, po potrebi se opravijo dodatni
skoki.



Finale teka na 60m se izvede ločeno Šentjur, Šmarje.



Skok v višino se bo izvedel na dveh tekmovališčih (eno bo v telovadnici OŠ Franja
Malgaja Šentjur za kategorijo Ž VAP, MAP – potrebni posebni copati za gibanje v
telovadnici!!!)

PRIZNANJA in nagrade: Trije najbolje uvrščeni tekmovalci ločeno Šentjur, Šmarje v
posamezni disciplini prejmejo medalje, v štafetnem teku tekmovalci prvih treh ekip.
DODATNA OBVESTILA:
 Organizator bo za tekmovanje izdelal URNIK glede na število prijavljenih tekmovalcev
in bo objavljen dan pred tekmovanjem na naši spletni strani.
 Organizirana bo PRIJAVNICA za tekmovalce iz katere bo skupen odhod na in iz
tekmovališča. Tekmovalci se morajo zbrati v prijavnici od 15 do 20 minut pred
začetkom njegove discipline. Posamezni odhodi na tekmovalne površine ne bodo
mogoči. Ostalim (razen enemu vodju ekipe šole) gibanje po tekmovalnih površinah NI
DOVOLJENO.
 ZBOR in tehnični sestanek z vodji ekip je ob 14:30h pred ORODJARNICO (lesena
stavba) v Športnem parku Šentjur in je obvezen, zato prosimo za pravočasen prihod.
 Možna bo uporaba garderob v stavbi Športnega parka, za red in disciplino ste
odgovorni spremljevalci.
 Od udeleženih šol, vodij ekip, spremljevalcev, gledalcev in tekmovalcev pričakujemo,
da boste upoštevali navodila organizatorja ter skrbeli za red in čistočo med in po
končanem tekmovanju. Pobrane smeti (ostanke škatel, sokov, papirja od hrane,...) NE
ODLAGAJTE POLEG košev za smeti, ampak je potrebno smeti odnesti - odpeljati s sabo.
 Vsi udeleženci oziroma šole sodelujejo in tekmujejo na lastno odgovornost, organizator
ne odgovarja za morebitne kraje in poškodbe.
 Organizator ne nudi nujne medicinske pomoči (NMP), v nujnem primeru je neposredno
v oddaljenosti okoli 600m na razpolago ZD Šentjur (NMP tel. št. 031 650 334)
Atletski pozdrav!

Atletski klub Asfalt Kovač Šentjur
Ivan Kukovič, vodja tekmovanja
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