
URNIK PODROČNEGA EKIPNEGA ATLETSKEGA TEKMOVANJA ZA SREDNJE IN OSNOVNE ŠOLE 
 

SREDNJA ŠOLA 
 

EKIPA PRIHOD NA 
ATLETSKI STADION 

PRIČETEK 
TEKMOVANJA  

PREDVIDEN ODHOD S 
STADIONA  

OZNAČENA BAZA NA 
BETONSKIH STOPNICAH 

PRVA GIMNAZIJA  
MARIBOR  

ŽENSKE 9:30 10:00 10:25 A 

SREDNJA ELEKTRO-RAČ. 
ŠOLA MARIBOR  

MOŠKI 10:00 10:30 10:55 B 

TRETJA GIMNAZIJA 
MARIBOR  

MOŠKI + ŽENSKE 10:30 11:00 11:25 A 

DRUGA GIMNAZIJA 
MARIBOR  

MOŠKI 2 + ŽENSKE 
1 

11:00 11:30 12:10 B 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA 
MARIBOR  

MOŠKI + ŽENSKE 11:50 12:10 12:45 A 

VIZ ANTONA MARTINA 
SLOMŠKA MARIBOR 

MOŠKI + ŽENSKE  12:15 12:45 13:10 B 

 

Navodila za izvedbo tekmovanja: 

POZOR: Ne pozabite prinesti s seboj vprašalnika o zdravstvenem stanju tekmovalcev in spremljevalcev podpisanega z vaše strani.   

1. Šolska ekipa vstopi na atletski stadion Poljane pri glavnih vhodnih vratih (Engelsova ulica 6). Po ekipo in spremljevalca oz. športnega pedagoga pride 
organizator in ekipo odpelje v sektor oz. v bazo, ki se nahaja na betonskih stopnicah. Samo v tem označenem prostoru se lahko nahaja ekipa. 

2. Ogrevanje je dovoljeno samo na travnati površini za glavno tribuno.  
3. Na poziv organizatorja, se celotna ekipa zbere v prijavnici, ki se nahaja pri vhodnih vratih desno od glavne tribune, kjer je vstop na stadion. Takoj po 

zaključku svoje discipline se dijaki in dijakinje zberejo v posebnem prostoru na zaletišču skoka v višino (posebna baza). Tam počakajo na zaključek 
tekmovanja v štafetnih tekih.   

4. Tekmovanje bo potekalo po naslednjem časovnem razporedu: 100 M, 400 M, 1000 M, štafeta 4X100 M, hkrati se s predvidenim pričetkom teka na 
100 M prične tudi skok v daljino in suvanje krogle.   

5. Po zaključku vseh disciplin se iz baze pri skoku v višino dijaki in dijakinje preselijo v svojo bazo na betonskih stopnicah, se preoblečejo in takoj zapustijo 
atletski stadion Poljane.  

6. Atletski stadion zapustijo pri stranskem izhodu (Kabajeva ulica). 
7. BODITE TOČNI IN NE ZAMUJAJTE! 

ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR 



 

URNIK PODROČNEGA EKIPNEGA ATLETSKEGA TEKMOVANJA ZA SREDNJE IN OSNOVNE ŠOLE 
 

OSNOVNA ŠOLA 
 

EKIPA PRIHOD NA ATLETSKI 
STADION 

PRIČETEK 
TEKMOVANJA  

PREDVIDEN ODHOD S 
STADIONA  

OZNAČENA BAZA NA 
BETONSKIH STOPNICAH 

ČRENŠOVCI 
 

UČENCI 13:30 14:00 14:25 A 

DRAGA KOBALA 
 

UČENKE 14:00 14:30 14:55 B 

SLAVA KLAVORA 
  

UČENCI + UČENKE 14:30 15:00 15:25 A 

PREŽIHOVEGA VORANCA 
  

UČENCI + UČENKE 15:00 15:30 15:55 B 

BOJANA ILICHA 
 

UČENKE 15:30 16:00 16:25 A 

 

Navodila za izvedbo tekmovanja: 

POZOR: Ne pozabite prinesti s seboj vprašalnika o zdravstvenem stanju tekmovalcev in spremljevalcev podpisanega z vaše strani.   

1. Šolska ekipa vstopi na atletski stadion Poljane pri glavnih vhodnih vratih (Engelsova ulica 6). Po ekipo in spremljevalca oz. športnega pedagoga pride 
organizator in ekipo odpelje v sektor oz. bazo, ki se nahaja na betonskih stopnicah /A ali B. Samo v tem označenem prostoru se lahko nahaja ekipa. 

2. Ogrevanje je dovoljeno samo na travnati površini za glavno tribuno.  
3. Na poziv organizatorja, se celotna ekipa zbere v prijavnici, ki se nahaja pri vhodnih vratih desno od glavne tribune, kjer je vstop na stadion. Takoj po 

zaključku svoje discipline se učenci in učenke zberejo v posebnem prostoru na zaletišču skoka v višino (posebna baza). Tam počakajo na zaključek 
tekmovanja v štafetnih tekih.   

4. Tekmovanje bo potekalo po naslednjem časovnem razporedu: 60 M, 300 M, 1000 M, štafeta 4X100 M, hkrati se predvidenim pričetkom teka na 60 M 
prične tudi skok v daljino, met vortexa in suvanje krogle.   

5. Po zaključku vseh disciplin se iz baze pri skoku v višino učenci in učenke preselijo v svojo bazo na betonskih stopnicah, se preoblečejo in takoj zapustijo 
atletski stadion Poljane.  

6. Atletski stadion zapustijo pri stranskem izhodu (Kabajeva ulica). 
7. BODITE TOČNI IN NE ZAMUJAJTE! 

ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR  


