ATLETIKA
POSEBNI PROPISNIK PRVENSTVA GRADA ZAGREBA
ZA DJEVOJČICE 4. – 6. RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA
Članak 1.
Škole sudionice natjecanja moraju se u potpunosti pridržavati Općeg propisnika donesenog
za sva natjecanja u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.
Članak 2.
Natjecanje se održava po ovom Propisniku, Propisniku Državnog prvenstva školskih
sportskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske za učenike 5. i 6. razreda za
školsku godinu 2016./2017. izdanog od Hrvatskog školskog sportskog saveza i po pravilima
Hrvatskog atletskog saveza.
Članak 3.
Pravo nastupa imaju učenice sukladno člancima 12. i 13. Općeg propisnika.
Prijava škole radi se sukladno članku 23. Općeg propisnika.
Za natjecanja u atletici voditelji ekipa su dužni natjecateljice prijaviti elektroničkim putem po
disciplinama u kojima će nastupati, s time da prijave pričuvne natjecateljice bez discipline.
Voditelj ekipe ne može na natjecanju vršiti promjene po disciplinama. U slučaju potrebe
može izvršiti zamjenu učenicaod prijavljenih rezervnih učenika.
Ispisanu elektroničku Prijavu škole i sastava ekipe, ovjerenu pečatom škole i potpisom
ovlaštene osobe, voditelj ekipe predaje kod zapisničkog stola voditelju natjecanja i to
najkasnije trideset (30) minuta prije, satnicom predviđenog, početka natjecanja, zajedno sa
identifikacijskim dokumentima sukladno Članku 14. Općeg propisnika, koje voditelj
natjecanja vraća po odlasku ekipe s objekta.
Zakašnjavanje nije dozvoljeno.
Poželjno je da natjecateljice sa sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja u natjecanju ima ekipa koju na natjecanje dovodi, vodi na natjecanju i
odvodi s istog voditelj ekipe imenovan od strane škole. Ovlaštena osoba škole svojim
potpisom i pečatom na Prijavi škole i sastava ekipe potvrđuje da su voditelji zvanični
predstavnici škole, punoljetne osobe, kompetentni za rad s učenicima. Ekipa bez voditelja ili
s voditeljem koji nije imenovan od ovlaštene osobe škole na otisnutoj elektroničkoj Prijavi
škole i sastava ekipe, ne može pristupiti natjecanju. Sukladno navedenom učenice ni u kom
slučaju ne mogu biti imenovane, niti obavljati funkciju voditelja ekipe.
Članak 5.
Natjecanje se održava u konkurenciji djevojčica. Ekipa se sastoji od najviše sedam (7)
natjecateljica i tri (3) rezerve i dva voditelja.
Članak 6.
Ekipe moraju biti sportski odjevene, sukladno članku 17. Općeg propisnika.
Članak 7.
Raspored i satnica natjecanja su prilog posebnom propisniku za tekuću školsku godinu.
Članak 8.
Natjecanje je ekipno. Ekipa može u svakoj disciplini prijaviti po 1 (jednu) natjecateljicu.
Učenica može nastupiti samo u jednoj disciplini i štafeti, osim učenice koja se natječe u utrci
na 600 metara, koja ne može nastupiti u štafeti. Ako natjecateljica nastupi u dvije ili više
disciplina, osim štafete, bit će diskvalificirana i svi njezini rezultati poništeni.
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Članak 9.
Discipline natjecanja su:
100 metara

• jedna trka,
• plasman se određuje na temelju postignutog vremena

200 metara

• jedna trka,
• plasman se određuje na temelju postignutog vremena

600 metara

• jedna trka,
• plasman se određuje na temelju postignutog vremena

ne primjenjuje se pravilo diskvalifikacije prvog preuranjenog starta
natjecateljica će biti diskvalificirana ukoliko dva puta preuranjeno starta
Skok u vis • tri (3) pokušaja na svakoj visini, tko ruši letvicu tri puta za redom
početna visina je 100 cm
gubi pravo daljnjeg nastupa,
• letvica se podiže za 5 cm za svaku sljedeću visinu
• od visine 120 cm letvica se podiže za 3 cm za svaku slijedeću
visinu
• u slučaju da dvije ili više natjecateljica preskoče istu visinu
primjenjivat će se sljedeći kriteriji pri određivanju poretka:
• natjecateljice koja ima najmanji broj neuspjelih pokušaja na visini
gdje je došlo do neriješenog rezultata, bolji je od ostalih
• ako odluka ne padne po prethodnom kriteriju, bolja natjecateljica
bit će ona koja ima najmanji broj neuspjelih pokušaja kroz cijelo
natjecanje, uključujući i posljednju preskočenu visinu
• u slučaju da i nakon drugog kriterija nije dobiven poredak i samo
ako se radi o prvom mjestu, natjecateljice još jednom skaču visinu
koju nisu preskočile i ako se ni ovim pokušajem ne može donijeti
odluka, letvica će se spuštati ili dizati na visine koje treba objaviti
prije početka natjecanja. Natjecateljice koje su ostale u natjecanju
skaču samo jedan skok na svakoj visini dok ne padne odluka
• za bodovanje se uzima najbolji postignuti rezultat
Skok u dalj
• 3 skoka,
• 8 najboljih po rezultatu ulaze u finalnu skupinu i imaju pravo na
još 3 skoka
• u slučaju istog rezultata poredak se određuje na osnovi drugog,
trećeg i po potrebi slijedećeg najboljeg rezultata
• za bodovanje se uzima najbolji postignuti rezultat
Bacanje vorteksa
• 3 hica
• 8 najboljih po rezultatu ulaze u finalnu skupinu i imaju pravo na
još 3 hica.
• u slučaju istog rezultata poredak se određuje na osnovi drugog,
trećeg i po potrebi slijedećeg najboljeg rezultata
• za bodovanje se uzima najbolji postignuti rezultat
Suvanje medicinke s prsa
• tri (3) pokušaja,
suručno – 1 kg
• 8 najboljih po rezultatu ulaze u finalnu skupinu i imaju pravo na
još tri pokušaja.
• u slučaju istog rezultata poredak se određuje na osnovi drugog
odnosno trećeg i po potrebi slijedećeg najboljeg rezultata.
• za bodovanje se uzima najbolji postignuti rezultat.
• suvanje medicinke izvodi se s tvrde površine na kojoj je nacrata
linija dužine 1 m
• natjecatelj mora stati s oba stopala prstima do linije i izbaciti
medicinku suručno s prsa
• natjecatelj smije stati preo crte (prestupiti) nakon što je medicinka
napustila njegove ruke
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• rezultat se mjeri od sredine linije za bacanje, odnosno njezina

ruba koji je bližu prstima stopala na početku zadatka pa do prvog
otiska koji je medicinka ostavila na tlu
ukoliko je broj prijavljenih natjecateljica po disciplini veći od 40, imaju pravo na dva (2)
pokušaja, 8 najboljih ima pravo na još tri (3) pokušaja

•

Štafeta 4 x 100 metara

•
•
•

jedna trka,
boduje se postignuto vrijeme
pravo nastupa imaju natjecateljice s drugih disciplina, osim
najdulje pruge (600 metara za djevojčice).

Članak 10.
Ekipni broj bodova u kvalifikacijskim natjecanjima, po pojedinim disciplinama dobiva se na
temelju sljedeće tablice bodova:
Osvojeno mjesto
bodovi

1.
broj škola na
natjecanju

2.
3.
4.
5.
6.
bod manje od 1. bod manje od 2. bod manje od 3. bod manje od 4. bod manje od 5.
mjesta
mjesta
mjesta
mjesta
mjesta, itd.

Natjecanje u štafeti boduje se dvostrukim bodovima na temelju sljedeće tablice bodova:
Osvojeno mjesto
bodovi

1.
broj škola na
natjecanju x 2

2.
2 boda manje
od 1. mjesta

3.
2 boda manje
od 2. mjesta

4.
2 boda manje
od 3. mjesta

5.
6.
2 boda manje 2 boda manje
od 4. mjesta od 5. mjesta, itd.

U slučaju diobe mjesta, redoslijed se određuje prema slijedećim kriterijima:
 ekipa koja ima više 1. mjesta
 ekipa koja ima više 2. mjesta
 ekipa koja ima više 3. mjesta, itd.
Članak 11.
Nakon održanog natjecanja odredit će se ekipni poredak na osnovi postignutih bodova. Prvo
plasirana ekipa stječe pravo nastupa na Poluzavršnici Državnog prvenstva školskih sportskih
društava za 5. i 6. razrede skupine Sjever.
Prvoplasirana, drugoplasirana i trećeplasirana ekipa nagrađuje se peharom, medaljama i
diplomama. Pojedinačnim pobjednicima u disciplinama (1, 2, 3. mjesto) uručit će se diplome.
Članak 12.
Natjecanjem rukovodi natjecateljsko povjerenstvo koje će biti imenovano na dan natjecanja
sukladno članku 6. Općeg propisnika.
Članak 13.
Voditelji ekipa imaju pravo žalbe u roku od 15 minuta nakon objave neslužbenih rezultata
pojedine discipline.
Članak 14.
Ako zbog lošeg vremena dođe do odgode natjecanja, postupit će se sukladno članku 19.
Općeg propisnika.
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Članak 15.
Ukoliko je natjecanja radi loših vremenskih uvjeta prekinuto za vrijeme njegovog trajanja,
smatrat će se održanim ako su završene sve trkačke discipline, osim štafete.
Ako je natjecanje u skoku u vis prekinuto, neće se bodovati, ostale tehničke discipline
bodovati će se posljednja završena serija pojedine discipline.
Članak 16.
U slučaju da članice ekipe ili voditelj svojim nedoličnim ponašanjem izazove prekid
natjecanja ili samovoljno napusti natjecanje, ili netko od natjecatelja ili voditelja pojedine
ekipe prije, za ili nakon natjecanja napravi ispad prema službenim osobama ili protivničkim
natjecateljicama, postupit će se prema odredbama Općeg propisnika i Disciplinskog
pravilnika Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.
Članak 17.
Upozoravamo natjecateljice i voditelje ekipa da se u potpunosti moraju pridržavati kućnog
reda objekta za natjecanje. Ekipa koja se ne pridržava kućnog reda objekta i uputa voditelja
natjecanja može biti isključena iz natjecanja, a eventualnu počinjenu štetu snosi škola
počinitelj.
Članak 18.
Voditelji ekipa zajedno s učenicama koje ne nastupaju, odnosno natjecateljice čiji nastupi
nisu još započeli ili su završili obavezno sjede na tribinama, jer nepotrebno zadržavanje uz
borilišta otežava rad sucima i dovodi u pitanje regularnost natjecanja.
Članak 19.
Raspored i rezultati natjecanja bit će objavljeni na www.skolski-sport-zg.hr.
Članak 20.
Pravo tumačenja, izmjene i dopune propisnika ima Izvršni odbor Školskog sportskog saveza
Grada Zagreba (temeljem Članka 36. OPĆEG PROPISNIKA).

ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
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