NAPOTKI ZA UDELEŽENCE POLFINALNEGA TEKMOVANJA
V SKOKIH Z MALE PROŽNE PONJAVE ZA OSNOVNE ŠOLE
I. SKUPINA
Polfinalno tekmovanje v skokih z male prožne ponjave za osnovne šole – I.
skupina bo v SREDO, 6.3.2019, na OŠ TABOR 1, Arnolda Tovornika 21, 2000
Maribor. Sestanek vodij ekip, trenerjev, bo ob 9.30 uri. Tekmovanje se bo pričelo
ob 10.00 uri.
Tekmovalne kategorije:
 učenci in učenke, letnik 20010 in mlajši
 učenci in učenke, letnik 2009, 2008, 2007
 učenci in učenke, letnik 2006, 2005, 2004
Tekmovanje je ekipno in posamično. Šola lahko v vsaki kategoriji za polfinalno
prvenstvo prijavi dve ekipi. Ekipa šteje 4+1 tekmovalce-ke. V finale se uvrsti le ena
ekipa iz posamezne šole.
Na finalno tekmovanje se uvrstita dve najboljši ekipi iz posamezne skupine in trije
najboljši posamezniki-ce, ki niso člani uvrščenih ekip.
Tekmovanje bo potekalo v eni skupini.
Tekmovalni program vsebuje obvezen skok in tri poljubne iz preglednice skokov,
ki so objavljeni na spletni strani – Šport mladih ter spletni strani GZS.
Obvezni skoki:
 učenci in učenke letnik 2010 in mlajši: skok stegnjeno
 učenci in učenke letnik 2009 – 2007: skok skrčeno
 učenci in učenke letnik 2006 – 2004: skok prednožno raznožno
Vodje ekip naprošamo, da se tekmovalci in tekmovalke ne bodo sprehajali po
tekmovalnem prostoru in delu šole, ki ni namenjen za športno tekmovanje.
Vhoda do športne dvorane in šolskega prostora v katerem bo potekal pouk
namreč ne moremo fizično ločiti. Poskrbijo naj, da bodo ekipe v enotni športni
opremi, ki je primerna za športno panogo. Na razglasitvi rezultatov morajo
biti tekmovalci in tekmovalke v športni opremi.

Zaradi omejene kapacitete šolske kuhinje za udeležence tekmovanja ne
moremo zagotoviti kosila, zato vas prosimo, da za ustrezno prehrano otrok
poskrbite sami.
Parkiranje avtobusov pred šolo ni mogoče, zato se z avtoprevozniki ustrezno
dogovorite glede izstopanja iz in vstopanja v avtobus n a avtobusni postaji pred
šolo. Za avtomobile in kombije boste parkirišča našli ob šoli na Kardeljevi cesti ali
na ploščadi med šolo in stanovanjskimi bloki.

Vodja tekmovanja:
Herman Novak
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