Datum: 9. 5. 2022
Št.: 900-2/2022/10

RAZPIS
Državne športne igre OŠPP ATLETIKA
OŠ POLDETA STRAŽIŠARJA Jesenice v sodelovanju z Občino Jesenice, Zavodom za
šport Jesenice, Športno zvezo Jesenice in AK Bled
v petek, 27. maja 2022,
organizira DRŽAVNE ŠPORTNE IGRE za učenke in učence OŠPP
IZVAJALEC: OŠ POLDETA STRAŽIŠARJA Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, Jesenice
v sodelovanju z Občino Jesenice, Zavodom za šport Jesenice, Športno zvezo Jesenice in
AK Bled
DATUM: 27. 5. 2022
KRAJ: Športni park Bled, Prešernova cesta 68, Bled
Vodja tekmovanja: Branko Štetner, branko.stetner@poldestrazisar.si
Telefon: 040 563 477
PRIJAVE: Vodje ekip prek spletne aplikacije prijavijo tekmovalce, ki so se na področnih tekmovanjih
uvrstili v finalno tekmovanje, najkasneje do 19. maja 2022.
KOTIZACIJA: Za malico in kosilo bo poskrbljeno. Na tej povezavi izpolnite prijavnico za prehrano .
Cena malice je 2,50 EUR, cena kosila pa 6 EUR. Za plačilo stroškov prehrane bo šola prejela račun.
Prosimo
vas,
da
naročilnice
predhodno
pošljete
v
elektronski
obliki
na
martina.kolar@poldestrazisar.si.
Odjave so možne do 25. maja 2022, na martina.kolar@poldestrazisar.si.

Po zaključenem tekmovanju bodo mentorji na svoje elektronske naslove prejeli Bilten tekmovanja.
Zaradi varovanja osebnih podatkov, vas prosimo, da starši za vse udeležence izpolnijo obrazec
PRIVOLITEV k zbiranju osebnih podatkov v procesu izvajanja Državnih športnih iger OŠPP atletika.
Soglasja prinesite s seboj na tekmovanje ali jih pošljite po elektronski pošti skupaj z naročilnico.
Veselimo se srečanja z vami! Vse novice v zvezi s tekmovanji bodo objavljene na spletni strani
organizatorja: DP v ATLETIKI | www.poldestrazisar.si
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Urnik:
9.00: Prihod tekmovalcev na stadion
9.15: Tehnični sestanek vodij ekip
9.45: Otvoritev tekmovanja
10.00: Začetek tekmovanja
13.30: Kosilo v Športnem parku Bled
Omejitve:
Ekipo lahko sestavljajo učenci in učenke, letnik 2006 in mlajši, ki so redno vpisani v šolo s prilagojenim
programom. Ekipa ne sme biti okrepljena s tekmovalci drugih šol. Posamezni tekmovalec sme
nastopiti le v eni disciplini in štafeti 4 x 100 m mešano. Na državno tekmovanje se uvrstijo prvo,
drugo in tretje uvrščeni tekmovalci s področnih tekmovanj. Ekipa učencev in učenk z vsakega izmed
osmih področij lahko šteje največ 36 tekmovalcev.
Tekmovalne discipline za učence in učenke: tek na 60 m, tek na 300 m, tek na 1000 m, skok v daljino,
skok v višino, met vorteksa (125-130 g) in štafeta 4 x 100 m mešano (dva dečka in dve deklici).
Tekmovanje je posamično in ekipno, v skladu s pravili ŠŠT, objavljenimi v Informatorju 2021/2022.
Sistem tekmovanja
Državno tekmovanje je posamično in ekipno. Za prvo mesto dobi zmagovalec 24 točk, vsi ostali pa po
uvrstitvah po točko manj (drugi 23, tretji 22 ...). Število točk se na koncu sešteje. Zmagovalna ekipa
je tista, ki osvoji najvišje število točk. Ob enakem številu točk je zmagovalna ekipa tista z višjo
uvrstitvijo po posameznih panogah.
Tekmovalna pravila: V teku na 60 m se izvedejo kvalifikacijski teki za finalni tek. Število kvalifikacijskih
skupin in način uvrstitve v finalni tek določi organizator. Število je odvisno od števila prijavljenih in
števila tekalnih stez. V teku na 300 m se tekmovalci razvrstijo po doseženih rezultatih, v tej disciplini
ni finalnega teka. Pri skoku v daljino se učenci in učenke odrivajo iz 80 cm dolge odrivne cone (30 cm
pred odrivno desko, 20 cm odrivna deska in 30 cm za odrivno desko). Vsak ima na voljo tri skoke.
Najboljših osem se uvrsti v finalno serijo, na voljo imajo še tri skoke. Tekmovalci pri metu vorteksa
najprej opravijo po en poskusni met in potem še tri zaporedne. Pri skoku v višino se pri učencih dviga
letvica od 100 do 140 cm po 5 cm, nato po 3 cm. Pri učenkah se dviga letvica od 90 do 120 cm po 5
cm, nato pa po 3 cm. V štafeti 4 x 100 m mešano lahko nastopata dva fanta in dve dekleti. Vsi
tekmovalci morajo teči po progi, določeni na startu.
Ker bo hoja po nogometnem igrišču dovoljena le sodnikom in njihovim pomočnikom pri metu
vorteksa, bo nogometno igrišče v času tekmovanja obdano s trakom. Prosim, da svoje učence
opozorite, da je hoja po igrišču prepovedana.
Svetujemo naj imajo učenci s seboj kapice za zaščito pred soncem in bidone za vodo.
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost oziroma na odgovornost šole, ki jih je na tekmovanje
prijavila.

Vodja tekmovanja:
Branko Štetner, prof. športne vzgoje, l.r.

Ravnateljica:
Aleksandra Valančič
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