
EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA SREDNJE ŠOLE 
 

 

Organizatorja 
Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije 

Informacije: Zdravko Peternelj, Atletska zveza Slovenije, 

Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana, 

tel.: 01/520-69-12, 031/20-30-10 

e-pošta: zdravko.peternelj@atletska-zveza.si 

 

Datum in kraj tekmovanja 
 

Področna tekmovanja: datumi področnih tekmovanj so navedeni v dopisu vodjem področnih centrov. 

 

Kategorije in discipline 
 

DIJAKI, rojeni 2002 in mlajši 

100 m, 400 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), krogla (5 kg) 
 

DIJAKINJE, rojene 2002 in mlajše 

100 m, 400 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), krogla (3 kg) 
 

Opomba: 

Ne izvedeta se disciplini skok v višino in 2000 m za dijake. 

 

Prijave 
Prijava ekipe na področno tekmovanje in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne 

aplikacije). 
 

Šola lahko na tekmovanje pripelje rezervne tekmovalce za vsako disciplino. Zamenjava tekmovalcev je mogoča pred začetkom 

tekmovanja v tajništvu tekmovanja ali najpozneje v prijavnici. 

 

Razpisna določila tekmovanj 
Na tekmovanju bo lahko nastopila izključno šola, ki bo imela popolno ekipo (po dva nastopajoča na disciplino in eno štafeto). 
 

Posamezni dijak ali dijakinja smeta nastopiti le v eni (1) disciplini in štafeti.  
 

Za končni ekipni vrstni red šol se upoštevata dva dosežka v vsaki disciplini in dosežek štafete. 
 

Na ekipnem tekmovanju ni finalnega teka na 100 m. 
 

V skoku v daljino in suvanju krogle imajo dijaki in dijakinje po tri (3) poskuse. 
 

V skoku v daljino se skače iz »cone odriva«, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega odrivno desko ter po 30 cm širok 

pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor 

atlet odrine pred začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva. Priporoča se, 
da je cona odriva rahlo posuta z apnom ali mivko. 

Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti »cono odriva« bližje jami zaradi varnosti. 

 

Tekmovanje poteka na način, da dijaki in dijakinje ene šole nastopajo istočasno v disciplini (primer: istočasen štart dveh 

dijakov in dveh dijakinj v tekih). Ko šola zaključi s tekmovanjem, prične s tekmovanjem naslednja šola.  
 

V neposredni bližini stadiona (lahko tudi znotraj objekta) je potrebno zagotoviti ustrezen ločen prostor za ogrevanje, ki bo 

omogočal ločeno ogrevanje dveh šol istočasno, z upoštevanjem, da se dijaki različnih šol med seboj ne mešajo, hkrati pa bo 

tretja šola nastopala na stadionu. 

 

Točkovanje dosežkov 
Na ekipnih tekmovanjih se dosežke točkuje po tablicah World Athletics (WA) iz leta 2017. 

 

Sodniška služba 
Na vseh ravneh tekmovanja sodijo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov v kraju tekmovanja. 

 

Posebno določilo 
Nastopanje v klubskih dresih ni dovoljeno. 
 

 


