Ljubljana, 08. 03. 2021

Zadeva: Šolska športna tekmovanja v nadaljevanju šolskega leta 2020/2021
Spoštovani,
Počasi se vračamo v tirnice šolskega pouka, ki smo jih navajeni in si jih vsi skupaj želimo. Kot
kaže trenutno še nekaj časa ne bo možnosti, da bi se lahko Šolska športna tekmovanja odvijala
na ustaljen način z neposrednimi dvoboji in tekmovanji. Na žalost vas moramo obvestiti, da so
vsa tekmovanja, ki so bila v Informatorju, avgust 2020, predvidena za izvedbo do konca
meseca marca, odpovedana. Prav tako so odpovedana tudi vsa tekmovanja, ki se odvijajo v
dvoranah in so po prvotnem koledarju predvidena za izvedbo v tem šolskem letu.
Odločitve o izvedbi tekmovanj na prostem, ki so predvidena v mesecih aprilu, maju in juniju,
bomo sprejemali mesec dni pred predvidenimi datumi izpeljave. Osnovno vodilo pri odločanju
za izvedbo tekmovanj bodo smernice pristojnih institucij za obvladovanje epidemije, ki bodo
veljale za izvajanje pouka in interesnih dejavnosti. Ne želimo si izvajati tekmovanj zaradi samih
tekmovanj, temveč na način, da bodo le-ta še naprej izpolnjevala osnovno poslanstvo
športnega druženja, vzgoje in pridobivanje športnih izkušenj v varnem okolju, ki temelji na
pedagoškem patosu.
Da šolsko leto ne bo minilo brez Šolskih športnih tekmovanj, smo na Zavodu za šport RS
Planica skupaj s koordinatorji panog za vas pripravili tekmovanja v obliki zanimivih izzivov, v
katerih bodo lahko učenci sodelovali v varnem okolju lastnega razreda. Tekmovanja bodo
potekala v obliki ekipnih nalog pri različnih športih, ki so del Šolskih športnih tekmovanj.
Zainteresirani učenci naj jih izvajajo znotraj svojega razreda, pedagogi pa nato v spletno
aplikacijo Športni izziv vnesete rezultat za posamezen razred.
Na tem mestu poudarjamo, da pri Šolskih športnih tekmovanjih, ki se bodo odvijala preko
Športnega izziva, ne bomo razglašali zmagovalcev in vrstnega reda! Tekmovanje v
okviru Športnega izziva ni tekmovalno naravnano, rezultat naj bo terciarnega pomena, tako
bomo ob vsakem zaključku izziva žrebali nagrade za sodelujoče otroke med tistimi

ekipami šol, ki bodo

rezultate vnesle v spletno aplikacijo Športni izziv

(https://izziv.sportmladih.net/).
OPOZORILO!
Izzivi za šole so vidni le registriranim uporabnikom, ki imajo kot organizacijo določeno
pristojnost šole (so že uporabniki aplikacije za Šolska športna tekmovanja)!
Namen tekmovanj na daljavo naj bo popestritev športnega dogajanja na šolah in ohranjanje
našega skupnega stika s Šolskimi športnimi tekmovanji, ki se v teh časih odvijajo na osvežen
način z drugačno dinamiko, kot smo je vajeni. Verjamemo, da bodo otroci v pripravljenih
izzivih z veseljem sodelovali in spoznali nekatere športne panoge tudi na drugačen in bolj
zanimiv način. Dosežek svojega razreda bodo lahko primerjali tudi z drugimi ekipami znotraj
šole ali širše, s čimer bo njihova motivacija za izvedbo pripravljenih izzivov še na višji ravni.
Udeležbo v Športnih izzivih v letošnjem letu bomo vrednotili tudi pri razglasitvi
za Naj športno šolo, ki bo letos ponovno potekala v prilagojeni obliki.
Natančnejše informacije o posameznih izzivih bodo objavljene v razpisu Športnega
izziva, objavljenega na spletni strani Šport mladih, https://www.sportmladih.net/. Prvi izzivi
so že pripravljeni in do njih lahko dostopate preko spletne aplikacije Športni izziv http://izziv.sportmladih.net/. Vsi pedagogi, ki še nimate uporabniškega računa, povezanega z
vašo šolo, se za pomoč prosimo obrnite na sst@sport.si.
Veselimo se našega nadaljnjega plodnega sodelovanja.
Lep športni pozdrav,
Zavod za šport RS Planica
vodja Športa otrok in mladine
Gašper Plestenjak

