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OBČINA ŠENTJUR 

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Šolska športna tekmovanja 

DATUM:  12. maj 2022 
 

Vsem OŠ v občini Šentjur in Dobje 

R A Z P I S   

POSAMIČNEGA PRVENSTVA V ATLETSKEM TROBOJU  ZA OŠ  za šol. l. 2021/2022  
občine Šentjur in Dobje 

LETNIK 2011 in mlajši 
 

KRAJ: Športni park Šentjur 

DATUM: ČETRTEK, 26. maj 2022 ob 14.00 uri. 

ORGANIZATOR: Atletski klub Asfalt Kovač Šentjur. 

RAZPISNA DOLOČILA in DISCIPLINE:  

Tekmovanje je posamično in ekipno. 
 Učenci letnik 2011 in mlajši: 60m, skok v daljino, met vortexa 

 Učenke letnik 2011 in mlajše: 60m, skok v daljino, met vortexa 
 

PRIJAVE: Pošljite IZKLJUČNO na priloženem obrazcu v elektronski obliki, najdete ga 
tudi na spletni strani www.aksentjur.si  

Rok: do torka, 24. maj 2022 do 12. ure na e-mail: info@aksentjur.si .  

Kasnejših prijav in sprememb organizator NE bo sprejel zaradi pravočasne 
izdelave štartne liste. 

OMEJITEV NASTOPA: šole lahko prijavijo največ 5 tekmovalcev v vsaki kategoriji, za 
več je potreben neposreden dogovor z organizatorjem. Za ekipno uvrstitev štejejo 
najboljše štirje (4) uvrščeni tekmovalci v vsaki kategoriji ločeno po spolu. 

PRIZNANJA in nagrade: Trije najbolje uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji 
prejmejo medalje.  
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DODATNA OBVESTILA: 

 Organizator bo za tekmovanje izdelal  URNIK glede na število prijavljenih 
tekmovalcev in ga boste prejeli na dan tekmovanja.  

 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. Razen vodjem ekipe je ostalim gibanje po tekmovalnih 
površinah PREPOVEDANO. 

 ZBOR in sestanek z vodji ekip je ob 13:45h pri orodjarnici (lesena uta) in je 
obvezen, zato prosimo za pravočasen prihod. 

 Možna bo uporaba garderob v stavbi Športnega parka. 
 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, sendvičev in ostalega,...) NE ODLAGAJTE POLEG košev za smeti, ampak 
jih oddajte v kontejner na parkirišču v Športnem parku Šentjur. V primeru, da bo 
smetnjak poln, jih odnesite s sabo vsak na svojo OŠ. 

 Vsi udeleženci oziroma šole sodelujejo in tekmujejo na lastno odgovornost, 
organizator ne odgovarja za morebitne kraje in poškodbe. 

 AKŠ ne nudi medicinske pomoči (po potrebi je neposredno v oddaljenosti okoli 
400m  na razpolago ZD Šentjur, v primeru nujne situacije za stanje, ko se 
potrebuje oskrba na mestu dogodka pa NMP (tel. št. 112). 

 
 
 

      Atletski pozdrav!   

  

 Koordinator ŠŠT     Atletski klub Asfalt Kovač Šentjur 
 
 


