Skoči z nami
Šolska tekmovanja

za učence od 1. do 4. razreda osnovne šole

»najraje skačem v Planici, kjer se da
skočiti zeloooo daleč.«

Robi je najboljši slovenski smučarski letalec in nam je povedal:
“Skakati

Za skoke sem se navdušil kar sam. Moj
Bine Norčič, ki je danes trener za smučarske skoke, mi je takrat
rekel naj poizkusim. Moja vzornika sta bila na začetku Toni Nieminen in Jens
Weisflog.”
prijatelj

sem začel pri osmih letih.

Kaj potrebujem?
VEMO, DA SE NIČESAR NE BOJIŠ IN DA SI UPAŠ VELIKO. ZATO TE
VABIMO, DA PRIDEŠ NA TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH NA
SMUČEH, S KATERIMI PONAVADI SMUČAŠ.
PRIDI, BOŠ VIDEL-A, KAKO BO ZANIMIVO. PO TEKMOVANJU TE
ČAKA TUDI SUPER MALICA IN NAGRADE.
Potrebuješ:
•
•
•
•

SMUČI ZA ALPSKO SMUČANJE
BUNDO IN SMUČARSKE HLAČE
ČELADO
rokavice

Ponosni na dekleta in fante

Moji prvi uspehi

Moj prvi skok je meril
metrov.
MOJI OSEBNI REKORDI
Datum

Kraj

Dolžina skoka

Nagradna igra
Sodeluj v nagradni igri! Izžrebali bomo 4 srečneže, ki bodo prejeli vstopnice
za finale svetovnega pokala v smučarskih skokih 23. 3. 2014 v Planici.
Vstopnice

trice!

bosta prejela očka in mamica in poleg tebe vsi tvoji bratci in ses-

Katero mesto je osvojil Peter Prevc
dazzu (Val di Fiemme) leta 2013?

na svetovnem prvenstvu v pre-

						
						
						

a.
b.
c.

prvo mesto
drugo mesto
četrto mesto

Ime in Priimek:

__________________________________

Naslov:		

__________________________________

Pošta:		

__________________________________

Podpis staršev: __________________________________
Odgovore pošlji na naslov:
SZS, Skoči z nami, Podutiška 146, 1000 Ljubljana, do 1.3.2014.

Za starše
Šolska tekmovanja

za učence od 1. do 4. razreda osnovne šole

Franci Petek
Živim

za skoke in s skoki živim.

prečudovito športno disciplino.

kjer sem si vedno z navdušenjem

Že od malih nog sem se navduševal nad to
Že kot osnovnošolca me je prevzela Planica,
ogledoval moje športne junake. Z veliko željo

in s trdim delom, so se tudi meni uresničile sanje in smučarski skoki so postali
moje življenje.

V teh časih, ko so prostočasne aktivnosti za naše otroke tako raznolike, je prav
da jim ponudimo možnosti tudi v smučarskih skokih. Ta žlahtna športna disciplina
ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Imamo nešteto šampionov, ki so jih generacije
vzele za svoje športne idole. O tistih, ki to še bodo, pa lahko odločate tudi vi.
Na naslednjih straneh lahko preberete kakšen sistem tekmovanj smo pripravili za
Vsak izmed vaših otrok, ki obvlada osnove smučanja lahko postane skakalec. Želimo prerasti tabuje o smučarskih skokih kot nevarnem športu,
naše najmlajše.
saj je v resnici

eden najvarnejših.

Ponuja pa več, kot od njega na prvi pogled pričakujemo.

Z navdušenjem bomo sprejeli vsakega mladega nadebudneža, ki bo svojo športno
pot preizkusil tudi v smučarskih skokih.
Letos

že tretjič zapored pripravljamo šolska tekmovanja z alpskimi smučmi in

želimo si, da bodo postali stalnica med šolskimi tekmovanji.

Poudaril

bi, da pri

vsem skupaj ne gre za vrhunski šport, temveč za možnost rekreacije in zabave
za otroke.

Za tiste, ki jih bo skok čez nekaj let odnesel tudi med največja imena
Skočite z nami in vašim
otrokom ponudite možnost spoznavanja smučarskih skokov.
skakalnega športa, pa bo to pravljičen začetek kariere.

Dr. Franci Petek, svetovni prvak

Smučarski skoki
Smučarski skoki so zelo lepa, atraktivna, predvsem pa varna športna panoga.
Statistike mednarodne smučarske zveze (FIS) kažejo, da je število poškodb v
smučarskih skokih zanemarljivo majhno, poškodbe, ki se zgodijo, pa niso hude.
Temu botrujejo visoka usposobljenost strokovnih delavcev, ki so vključeni v smučarske skoke, razvoj opreme in dobra organiziranost tekmovanj in treningov.
Hkrati so smučarski skoki za začetnike zelo enostaven šport, ki ga obvlada vsak
Otrok v svoji radovednosti tudi na smučišču išče naravne skakalnice (grbine), preko katerih poskuša skakati med smučanjem. Otrok, ki
zna smučati, tudi obvlada drsenje na smučeh (in smuk naravnost), ki je prav tako
element smučarskega skoka. Zato je vsak strah pred zahtevnostjo smučarskih
skokov za otroke odveč.
otrok, ki je že kdaj smučal.

Otroci,

ki se ukvarjajo s smučarskimi skoki, so zaradi treningov, ki potekajo v

naravnem okolju tudi bolj zdravi od vrstnikov in razvijejo boljšo odpornost.

Skozi

proces vadbe pa se enakomerno razvijajo vse motorične sposobnosti

otrok, saj je vadba zelo raznolika.

Zaradi navedenega želimo smučarske skoke približati čim širšemu krogu otrok in
Zato tudi v letošnji sezoni nadaljujemo z izvedbo šolske interesne dejavnosti (na šolah, kjer so se za to odločili) ter ponovno organizacijo šolskega
tekmovanja v smučarskih skokih na alpskih smučeh. Tekmovanje vam želimo predstaviti tudi v zgibanki. Tekmovanje omogoča možnost preizkusa v smučarskih
skokih predvsem učencem, ki niso vključeni v proces treninga le teh. Namenjeno
je učencem in učenkam od 1. do 4. razreda osnovne šole. Učenci bodo tekmovali
po kategorijah osnovnošolskih razredov (ločeno po posameznih razredih, skupaj
po spolu).
staršev.

Šolska tekmovanja

Šolska tekmovanja v smučarskih skokih bodo potekala v organizaciji Zavoda
šport RS Planica in Smučarske zveze Slovenije.
Tekmovanja bodo potekala na dveh ravneh: regijski in državni.

za

Slovenija je razdeljena na tri skakalne regije (Gorenjsko, Ljubljansko ter
Štajersko - Koroško), v okviru katerih bodo tudi potekala regijska tekmovanja.
Najprej bodo v februarju 2014 izvedena regijska tekmovanja (Sebenje, Zagorje,
Mirna) na skakalnicah prilagojenih otrokom začetnikom, otrokom, ki se prvič
srečujejo s smučarskimi skoki.
Deklice bodo tekmovale v svojih kategorijah.
Na državno prvenstvo, ki bo izvedeno 13. 03. 2014 v Vizorah, se uvrsti najboljših
15 učencev iz vsake regije in najboljših 5 učenk.
Pogoj za prijavo otroka na tekmovanje je osnovno znanje smučanja (kar potrdijo
starši s podpisom na prijavnici), z razpisom predpisana smučarska oprema ter
dokazilo o tem, da učenec še ni nastopil na uradnih tekmovanjih za regijski ali
državni pokal Cockta, četudi je v sezoni 2013/14 morda že član skakalnega kluba (za slednje poskrbi organizator regijskega tekmovanja, ki ima vpogled v razvid
aktivnih tekmovalcev).
Šole so razpis za tekmovanja že dobile. Če vaš otrok vabila na tekmovanje v šoli
Vse potrebne informacije za
prijavo najdete v zgibanki.
ni prejel, lahko otroka na tekmovanje prijavite sami.

Vljudno

vas vabimo, da pridete in navijate za svojega nadebudneža in ostale

otroke, ki bodo spoznavali lepote tega športa.

Datumi in programi tekmovanj

04. 03. 2014 GORENJSKA REGIJA
		
Sebenje
Prijave do 28. 02. 2014 na e-mail: sportna.zveza.trzic@t-2.net,
Biserka Drinovec, tel. 051 354 064

informacije

Program:
	Od 10.00 - 12.00
	Ob 12.00		
	Ob 12.30 		

prosti trening
sestanek vodij ekip
pričetek tekmovanja

05. 03. 2014 ŠTAJERSKO - KOROŠKA REGIJA
		
Zagorje - Kisovec
Prijave do 28. 02. 2014 na e-mail:
Zvone Pograjc, tel. 041 796 180

zvone.pograjc@siol.net, informacije

Program:
	Od 10.00 - 12.00
	Ob 12.00 		
	Ob 12.30 		

prosti trening
sestanek vodij ekip
pričetek tekmovanja

Datumi in programi tekmovanj
06. 03. 2014 LJUBLJANSKA REGIJA
		
Mirna
Prijave do 28. 02. 2014 na e-mail: blaz.dim@gmail.com, informacije Blaž Dim
tel. 031 285 477
Program:
	Od 10.00 - 12.00
	Ob 12.00 		
	Ob 12.30 		

prosti trening
sestanek vodij ekip
pričetek tekmovanja

13. 03. 2014 DRŽAVNO PRVENSTVO
		Vizore
Prijave niso potrebne. Avtomatično so prijavljeni vsi, ki so se uvrstili od 1. do
15. mesta na regijskih tekmovanjih pri dečkih in od 1. do 5. mesta pri deklicah.
Informacije: Stanislav Grm, tel. 040 646 006, e-mail: grm.stanislav@gmail.
Bogdan Robnik, tel. 041 470 850, e-mail: bogdan.spartathlon@gmail.

com in
com

Program:
	Od 10.00 - 12.00
	Ob 12.00 		
	Ob 12.30 		

prosti trening
sestanek vodij ekip
pričetek tekmovanja

Za podrobnejše informacije se lahko šole oziroma posamezniki obrnejo na
organizatorje iz svoje regije ali koordinatorja šolskih tekmovanj v smučarskih
skokih

Biserko Drinovec, na elektronski
051 354 064.

net ali po telefonu

naslov: sportna.zveza.trzic@t-2.

Kategorije, oprema, pravila, nagrade
Kategorije
Letnik 2007 ali izjemoma mlajši, če učenec ali učenka že obiskuje osnovno šolo,
letnik 2006, letnik 2005, letnik 2004 ali izjemoma leto starejši, če učenec obiskuje 4. razred osnovne šole. Pravico do nastopa imajo učenci in učenke, ki do teh
tekmovanj še niso nastopili na uradnih tekmovanjih za regijski ali državni pokal.
Če je učenec/učenka vključen/a v sistem treningov v posameznem klubu ne sme
nastopiti na šolskem tekmovanju.

Predpisana oprema
1.
2.
3.

smuči za alpsko smučanje z varnim okovjem,

4.
5.

čelada,

čevlji za alpsko smučanje,

ogrevalni smučarski komplet (skakalni ali tekmovalni dresi za alpsko smučanje
niso dovoljeni),
rokavice.

Pravila tekmovanja
1.

Vsak

2.
3.

Dolžine skokov se merijo na 0,25 metra natančno.
V primeru, da tekmovalec pri doskoku podrsa, se mu od dolžine odšteje 0,25
metra, v primeru padca pa 0,5 metra. Slog skoka se ne ocenjuje.
Točkovanje: 1 meter je 6 točk.
Na državno prvenstvo se uvrsti najboljših petnajst učencev in najboljših pet
učenk iz vsake kategorije.

4.
5.

tekmovalec bo imel možnost opraviti tri skoke, od katerih štejeta

točkovno najboljša dva.

Nagrade
1.
2.
3.

4.

Vsi tekmovalci prejmejo diplomo in darilo (regijsko in državno prvenstvo).
Vsi tekmovalci prejmejo vabilo na svetovni pokal v Planici (regijsko prvenstvo).
Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medaljo in pokal (tudi v primeru
deljenja mest), regijsko prvenstvo samo medaljo. Na državnem prvenstvu
prvi trije uvrščeni prejmejo tudi praktične nagrade. Skakalne smuči prejme
prvo uvrščeni/a v vsaki kategoriji, vendar so smuči last kluba, ki je pripeljal
otroka na tekmovanje.
Zmagovalci vseh kategorij zagotovijo svoji šoli en avtobus za ogled
Svetovnega pokala v Planici (državno prvenstvo).

MED 20. IN 23. MARCEM
SE VIDIMO V PLANICI

GRADIMO PRIHODNOST
ZA NAŠE OTROKE

Skoči z nami
Smučarska zveza Slovenije
Podutiška 146
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 513 68 06
Fax: +386 1 513 68 10
e-pošta: nordic@sloski.si
www.sloski.si
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Šport je moja

energija za življenje

