FINALE DRŽAVNEGA
PRVENSTVA V ATLETIKI
za dijakinje in dijake
(Domžale, 18. 5. 2016)

Tehnična navodila

ORGANIZATOR: Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije

IZVAJALEC: Srednja šola Domžale, Cesta talcev 12, 1230 Domžale (zemljevid)

KRAJ TEKMOVANJA: Športni park Domžale, Kopališka 4, 1230 Domžale (zemljevid)
DATUM TEKMOVANJA: sreda, 18. 5. 2016
TEHNIČNI SESTANEK: Sestanek vodij ekip bo ob 9. uri na Srednji šoli Domžale v učilnici 102.

PRAVICA NASTOPA
Na šolskih športnih tekmovanjih imajo pravico nastopa učenci in učenke ter dijaki in dijakinje šol, ki
so vpisani v »Evidenco vzgojno izobraževalnih zavodov in vzgojno‐izobraževalnih programov«
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Na vseh šolskih športnih tekmovanjih lahko nastopajo redno vpisani posamezniki in šolske ekipe, ki
ne smejo biti okrepljene z dijaki in dijakinjami drugih šol. Posamezni dijak oz. dijakinja lahko v
šolskem letu na šolskih športnih tekmovanjih zastopa le eno šolo. Dijak ali dijakinja lahko v
srednješolskem izobraževanju nastopa za največ dve šoli.
V šolskem letu 2015/2016 lahko na srednješolskih tekmovanjih nastopajo redno vpisani dijaki in
dijakinje letnik 1997 in mlajši, brez izjem.
Na državni ravni šolskih športnih tekmovanj lahko nastopajo ekipe in posamezniki, ki so si pridobili
pravico nastopa na nižjih ravneh tekmovanja. Lahko pa se jih zaradi premajhnega števila
udeležencev na predlog vodje področnega centra, koordinatorja panoge ali koordinatorja
programa neposredno uvrsti na višjo raven tekmovanja.

OBVEZNOSTI EKIPE
Vodstvo: Na vseh šolskih športnih tekmovanjih mora ekipo ali posameznike spremljati vodja, ki je
lahko učitelj šole ali zunanji sodelavec. Na vsa šolska športna tekmovanja izvajalec povabi navijače
šol, uvrščenih na tekmovanje. Navijače mora skladno z veljavno šolsko zakonodajo spremljati
učitelj šole, ki skrbi za red in športno obnašanje na tribunah ter zunaj športnih objektov.
Oprema: Ekipe lahko nastopijo le v enotni športni opremi. Priporočilo je, da tudi na določenih
individualnih
šolskih športnih tekmovanjih šole poskrbijo za enotna oblačila svojih tekmovalcev (športni dresi ali
ogrevalne majice ali trenirke…).

»FAIR PLAY« IN STRPNOST V ŠPORTU
S promocijo »fair playja« in strpnosti v športu želimo pri vseh udeležencih šolskih športnih
tekmovanj in prireditev ustvarjati občutek sooblikovanja podobe športa in vplivati na to, da
subjekti športne etike (športnik, pedagog, trener, gledalec) postanejo odgovornejši za svoja
dejanja in občutljivejši za prepoznavanje tovrstnih dilem.
Pedagogi, trenerji in drugi delavci v športu morajo ustvarjati okoliščine, ki bodo učence vodile k
določenim vzorcem in strukturam medsebojnega komuniciranja, hkrati pa so s svojim ravnanjem
vselej tudi zgled.

NAVIJANJE NA ŠOLSKIH TEKMOVANJIH
Na šolskih športnih tekmovanjih naj bo navijanje skladno s športnim obnašanjem. Navijači naj
spodbujajo lepa športna dejanja nastopajočih v obeh ekipah. Prepovedana je uporaba naslednjih
navijaških tehničnih pripomočkov: bobni, sirene in trobila.

PRITOŽBE
Pritožbo zaradi nepravilnosti je treba vložiti pri vodji tekmovanja takoj po končani tekmi ali 20
minut po objavi dosežkov. Ob pritožbi vodja plača pristojbino 10 evrov. Če je pritožba rešena
ugodno, se pristojbina vrne, sicer ostane izvajalcu. Pritožbo takoj obravnava tekmovalna komisija,
ki jo sestavljajo vodja tekmovanja, glavni sodnik in predstavnik Zavoda za šport RS Planica, če je
navzoč. Na drugi stopnji pritožbo obravnava disciplinska komisija, ki jo imenuje Zavod za šport RS

Planica. O pritožbi odločajo pred začetkom naslednje stopnje tekmovanja. Odločitev je dokončna.
Če pritožbe ni mogoče rešiti na finalnem tekmovanju, se priznanj ne podeli. Podeli se jih, ko je spor
urejen. Pri tem se upošteva disciplinski pravilnik, ki je objavljen v elektronski obliki na spletni strani
www.sportmladih.net.
Zavod za šport RS Planica si pridržuje pravico, da v primeru naknadne ugotovitve kršenja pravil
šolskih športnih tekmovanj (po končanem tekmovanju) ustrezno ukrepa.

ZAVAROVANJE
Šola, ki nastopa v sistemu »Šolskih športnih tekmovanj«, mora imeti sklenjeno zavarovanje
odgovornosti za svojo dejavnost (med katero morajo biti vključena tudi »Šolska športna
tekmovanja«), poleg tega morajo imeti vsi nastopajoči opravljen obvezni sistematski pregled, ki ga
opravijo v 1. in 3. letniku srednje šole, kar potrdita vodja ekipe in ravnatelj šole s svojima
podpisoma na prijavnem obrazcu.
Če se tekmovalec poškoduje, vodja tekmovanja izpolni obrazec 5 (»Poročilo o poškodbi na šolskem
športnem tekmovanju«), ki vsebuje: opis poškodbe, vzrok in oskrbo poškodbe. Poročilo podpišeta
vodja tekmovanja in vodja ekipe, iz katere je poškodovani tekmovalec.

