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UVODNA BESEDA
Spoštovani dijaki, dijakinje, vodje ekip in profesorji športne vzgoje!
Veseli nas, da bomo v Mariboru na atletskem stadionu Poljane po dveh zaporednih finalih posamičnega
državnega prvenstva za srednje šole izvedli tudi finale ekipnega Prvenstva Slovenije za srednje šole. Na
prenovljeni in slabo leto in pol stari stezi je bilo doseženih že veliko odličnih rezultatov, nekaj državnih
rekordov in verjamemo, da bo kljub zaključku atletske sezone tudi tokrat tako.
Na finalno tekmovanje se je uvrstilo 12 najboljših ekip v kategoriji dijakov in dijakinj. Pričakujemo
zanimive atletske boje in borbo za čim večje število točk. Vsak nastop šteje in zmagovalci niso samo
tisti, ki stopijo na zmagovalni oder ampak vsi, ki tekmujejo v športnem duhu in po svojih najboljših
močeh. V življenju štejejo osebne zmage in le-teh bo na finalnem tekmovanju zagotovo veliko.
V organizacijskem odboru se bomo potrudili, da se boste počutili kot ''doma'' in da bodo vsi nastopajoči,
njihovi športni pedagogi in vodje ekip lahko svoje delo opravili kar se da uspešno. Prepričani smo, da je
pred nami zelo prijetno in kvalitetno tekmovanje in da vam bo stadion na Poljanah prinesel veliko sreče
in vam bo ostal v lepem spominu.
Želimo vam veliko uspeha in športne sreče!
Atletski klub Poljane Maribor

ČUJ TI, V MARIBORU SI!
Maribor, drugo največje slovensko mesto, se razteza med gozdnatim Pohorjem na eni ter vinorodnimi
griči na drugi strani reke Drave. Je univerzitetno, gospodarsko, kulturno in turistično središče
severovzhodne Slovenije.
Prvič je ime Maribor leta 1836 zapisal pesnik Stanko Vraz. Sestavil ga je iz osnove mar (kar pomeni
vnemo, skrbnost) in pripone bor (boj). Pesnik in politik Lovro Toman, pa je leta 1861, ime še utrdil s
pesmijo Mar i bor. Slovensko geslo za mesto je tako postalo Mar mi je i (in) bor-im se za to mesto.
Skozi Maribor teče reka Drava, nekoč pomembna prometna žila, danes pa duša mesta. Na njenem levem
bregu je staro mestno jedro s kulturnimi znamenitostmi. Vsekakor najznamenitejši predel je Lent,
najstarejši predel mesta, kjer svoje korenine poganja najstarejša trta na svetu, stara že več kot 400 let.
Mestni griči, ki obdajajo severni del mestnega jedra pa ponujajo prelepe razglede na Maribor. Pohorje
na desni strani reke daje neštete možnosti za sprostitev in rekreacijo v naravi. Za pospešitev srčnega
utripa poskrbijo adrenalinski park, poletno sankališče, gorsko-kolesarski bike park in pozimi številne
aktivnosti na snegu. Mesto je znano tudi po mednarodnih festivalih. Najbolj poznan je Festival Lent, ki
velja za enega izmed največjih festivalov na prostem v Evropi.
Maribor je mesto, ki diha za šport in slovi kot mesto odličnih športnikov. Tu se vrsti obilica športnih
prireditev. Najbolj znana je Zlata lisica, tekma za svetovni pokal v smučanju za ženske, ki že več kot pet
desetletij poteka na pohorskih smučiščih. Skozi celotno leto pa potekajo tudi številna atletska, teniška,
plavalna, strelska, hokejska, tekaška, odbojkarska, kolesarska, rokometna, nogometna in veslaška
tekmovanja. V mestu, kjer ima šport pomembno vlogo, smo zato izredno veseli, da je prav Maribor tisti,
ki gosti to veliko šolsko športno tekmovanje.

KLUB GOSTITELJ – ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR
Atletski klub Poljane Maribor je mlad atletski kolektiv, ustanovljen leta 2000, predvsem z vizijo in
ciljem vrniti mladino na atletski stadion. Po osemnajstih letih strokovnega in kvalitetnega dela z
mladimi, nam je to tudi uspelo, saj v tem trenutku v atletski šoli Poljanček vadi več kot 170 otrok, nad
katerimi bdi strokovno oko enajstih izobraženih trenerjev in vaditeljev, med katerimi so bili nekateri
obenem tudi odlični in vrhunski športniki.
Atleti, ki so svoje prve atletske korake začeli v naši atletski šoli so v preteklih šestnajstih letih dosegli
številne mednarodne uspehe, osvajali kolajne na Državnih prvenstvih (več kot 140 atletov) in Atletskih
pokalih Slovenije v vseh starostnih kategorijah, nekateri pa so se prebili tudi do največjih evropskih in
svetovnih tekmovanj, kjer so posegali po vidnih uvrstitvah. V ospredje pa se vse bolj prebijajo tudi naši
mladi atleti, ki so se že izkazali z zastopanjem barv slovenske atletske reprezentance ter s kolajnami na
Mednarodnih igrah šolarjev in Evropskih otroških atletskih igrah v Brnu na Češkem. Ob pridno vadečih
v atletski šoli »Poljanček« je naš klub izjemno aktiven tudi pri organizaciji manjših in večjih atletskih
tekmovanj, vse od uveljavljenih atletskih šolskih tekmovanj, do mednarodnih atletskih mitingov,
državnih prvenstev in reprezentančnih srečanj, ki se jih je tekom let nanizalo že več kot 200.
V klubu smo tako po strokovni, kot organizacijski plati zagotovo na dobro poti, da v Mariboru (pa tudi v
širšem slovenskem prostoru) doprinesemo kamenček v mozaiku razvoja atletike in vzgoje mladih
perspektivnih atletov. V klubu nas je iz dneva v dan več, prihajajo novi in novi nadobudni otroci, ki se
želijo dokazati pred vrstniki. Odgovorni v AK Poljane jim bomo to tudi omogočili. In če drži pregovor, da
»Več ljudi več ve!« potem rezultati tako atletski, kot tudi tisti organizacijski, ne bodo izostali.
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TEHNIČNA NAVODILA
ORGANIZATOR
Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije.
IZVAJALEC
Atletski klub Poljane Maribor.
KRAJ TEKMOVANJA
Štadion Poljane Maribor.
TEHNIČNI SESTANEK
Tehnični sestanek vodij ekip bo v sredo, 10.10.2018, ob 10:00 med prijavnico in glavno tribuno.
GARDEROBE
Garderobe in WC-ji so zagotovljeni v stavbi na atletskem stadionu z napisi (posebej za moške in ženske
tekmovalce).
TERENI ZA OGREVANJE
Ogrevanje je dovoljeno samo na travnati površini za tribuno in na terenih nogometnega stadiona na
drugi strani Engelsove ulice 6. Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih.
PRIJAVNICA
Prijavnica se nahaja zahodno – desno od glavne tribune. Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici pred
nastopom v svoji disciplini:
-

za teke:
za tehnične discipline:

20 minut
35 minut

Na tekmovališča bodo atleti odpeljani v skupini. Časi odhodov so sledeči:
-

za teke:
za tehnične discipline:

15 minut pred pričetkom discipline
30 minut pred pričetkom discipline

ŠTARTNE ŠTEVILKE
Prevzem štartnih številk v teku na 1000 in 2000m bo v prijavnici.
DVIGOVANJE LETVICE
Skok v višino za dijake: 140-145-150-155-160-165-168-171-174-177-180-183-186-…
Skok v višino za dijakinje: 120-125-130-135-140-145-148-151-154-157-160-163-…
Dokončni dogovor o začetni višini in dvigovanju letvice bo na tehničnem sestanku.
MERITVE IN OBDELAVA REZULTATOV
Meritve časov in obdelavo rezultatov bo opravil TIMING LJUBLJANA za popolno avtomatično merjenje
časov.
REZULTATI
Rezultate bo objavljal napovedovalec, na posameznih disciplinah pa se bodo prikazovali na ročnih
semaforjih.
Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasnem prostoru, levo od glavne tribune.
Po končanem tekmovanju bodo rezultati objavljeni na spletnih straneh ŠPORTA MLADIH
(www.sportmladih.net), Atletske zveze Slovenije (www.slovenska–atletika.si), Atletski klub Poljane
Maribor (www.atletski-klub-poljane.si) in TIMING LJUBLJANA (www.timingljubljana.si).
PROGLASITVE
Proglasitev najboljših treh ekip v konkurenci dijakov in dijakinj bo po zaključku tekmovanja. Ekipe se
pred podelitvijo zbero pri tablah z napisom njihovih šol.
Ekipe do tretjega mesta prejmejo pokale, posamezniki pa zlato, srebrno oziroma bronasto medaljo.
Ekipe uvrščene od 4. – 12. mesta, prejmejo diplome.
Za najboljši dosežen rezultat v posamezni kategoriji (ovrednoten po tablicah IAAF), se prejme pokal.
OMEJITEV NASTOPA
Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje, rojeni leta 2000 in mlajši. Posamezni dijak ali
dijakinja sme nastopiti le v eni disciplini in štafeti.

UGOVORI IN PRITOŽBE
Zoper sodniške odločitve je mogoče vložiti pisno pritožbo (Obrazec 6), in sicer najkasneje 20 minut po
objavi rezultatov na oglasni deski.
Pritožbo rešuje pritožbena komisija: vodja tekmovanja, vodja sodniške službe in koordinator za šolska
atletska tekmovanja. Odločitev komisije je dokončna.
PRESS
Vsi mediji in fotografi bodo prejeli akreditacijo, s katero imajo dostop do tekmovališč. Akreditacijo
prejmete na dan tekmovanja pod sodniškim stolpom. Brez akreditacije ni možen vstop na tekmovališče.
KONČNE DOLOČBE
Na tekmovanju veljajo Pravila za atletska tekmovanja. Ponovno bi želeli poudariti, da morajo dijaki in
dijakinje na finalnem tekmovanju nastopati v šolskih dresih. Za razlago pravil in razpisa na državnem
finalu je pristojen koordinator za atletska šolska tekmovanja.
ŠTAFETNI TEK
Obrazec za prijavo štafete lahko vodje ekip prevzamejo v prijavnici. Vodje ekip naprošamo, da
poimenski seznam sestave štafet oddajo v prijavnici, najkasneje 60 minut pred štafetnimi teki.
ŠTEVILO POIZKUSOV
Vsak tekmovalec ima v skoku v daljino in v suvanju krogle po štiri (4) poskuse.
V teku na 100 metrov ni finalnega teka.
TOČKOVANJE DOSEŽKOV
Na vseh ekipnih tekmovanjih se dosežke točkuje po Tablicah IAAF iz leta 2017.
ZDRAVSTVENA SLUŽBA
Zdravstvena služba bo zagotovljena v času tekmovanja pod pokrito tribuno (pri cilju).
OTVORITEV TEKMOVANJA
Otvoritev tekmovanja in mimohod ekip bo ob 10:30. Za mimohod ekip vsaka šola zagotovi najmanj 5
tekmovalcev. Zbor le-teh je pri vhodu na stadion pri prijavnici.
Vsi udeleženci nastopajo na lastno odgovornost. Organizator in izvajalec ne odgovarjata za
morebitne telesne poškodbe in kraje.

URNIK TEKMOVANJA
10:00

sestanek vodij ekip

10:30

OTVORITEV TEKMOVANJA

11:00

pričetek tekmovanja

11:00
11:10
11:20
11:40
12:00
12:20
12:35
12:50
13:10
13:20
13:30

100m (M)
100m (Ž)
400m (M)
400m (Ž)
1000m (M)
1000m (Ž)
2000m (M)
štafeta 4x100m (Ž)
štafeta 4x100m (M)
razglasitev rezultatov

suvanje krogle (M)
skok v višino (M)

skok v daljino (Ž)
skok v višino (Ž)

skok v daljino (M)

suvanje krogle (Ž)

DODATNE INORMACIJE
Sebastijan Jagarinec - vodja tekmovanja,
mobilna številka: 031/683-655,
elektronski naslov: sebastijan.jagarinec@gmail.com

REKORDI ATLETSKIH TEKMOVANJ ZA SREDNJE ŠOLE
(Stanje 17.05.2018)
DIJAKI (2000 in mlajši)
100 m
400 m

10.60 +0.5
47.13

1000 m

2:24.28

2000 m
4 x 100 m

5:19.91
42.28

Daljina
Daljina (cona)
Višina
Krogla (5 kg)

7.48 0.0
7.36 +1.2
2.17
2.17
21.31

ŠUŠTERŠIČ Matic-80
GRKMAN Jure-99

SŠELR, Ljubljana
Gimnazija in srednja šola
Rudolfa Maistra, Kamnik
RUDOLF Žan-93
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko
in zdravstvo, Ljubljana
PETRAČ Jan-95
Gimnazija Šentvid, Ljubljana
GIMNAZIJA ŠENTVID, Ljubljana
Hajdu G.-92, Pirnat S.-92, Končina L.-94, Lindič Mit.-93
BUCALO Rožle-87
Gimnazija Brežice
ČEHOVIN Urban-93
Gimnazija Nova Gorica
APOSTOLOVSKI Sašo-63
Gimnazija Šentvid, Ljubljana
PREZELJ Rožle-79
Gimnazija Šiška, Ljubljana
PLEŠKO Nace-96
Gimnazija Šentvid, Ljubljana

02.06.1998 Ravne
16.05.2018 Maribor
16.05.2012 Ljubljana
21.05.2014 Domžale
25.05.2011 Ljubljana
26.05.2005
22.05.2013
03.06.1981
02.06.1998
21.05.2014

Ljubljana
Ljubljana
Celje
Ravne
Domžale

26.05.2009
17.05.2017
23.05.2012
01.06.1994

Ljubljana
Maribor
Ljubljana
Postojna

26.05.2005
15.05.2007
16.05.2018
18.05.2016
21.05.2014

Ljubljana
N. Gorica
Maribor
Domžale
Domžale

DIJAKINJE (2000 in mlajše)
100 m
400 m
1000 m
4 x 100 m
Daljina
Daljina (cona)
Višina
Krogla (3 kg)

11.78 +1.0
53.28
2:46.36
48.15
6.06 0.0
6.15
6.41 +0.6
1.84
16.67

SITAR Alja-92
Srednja šola in gimnazija Domžale
ZUPIN Agata-98
Srednja šola Domžale
MIŠMAŠ Maruša-94
Gimnazija Vič, Ljubljana
GIMNAZIJA ŠIŠKA, Ljubljana
(Alibabič E., Čarman T., Langerholc B., Umnik M.)
KOKOT Nina-88
Šolski center Velenje
BRATKIČ Maja-91
Šolski center Nova Gorica, Nova Gorica
PEPELNAK Eva-00
I. Gimnazija v Celju
OMERZU Lara-98
Gimnazija Brežice
AVBELJ Manca-96
Srednja frizerska šola, Ljubljana

ATLETSKI STADION POLJANE – ŠPORTNI PARK TABOR
(načrt tekmovališča)

