
 

  

ЗАПИСНИК 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ за ученике нижих разреда основних школа у Републици Србији,  

Шабац, 24. април 2019. године 

ЗАБАВНИ ПОЛИГОН (ПРВИ РАЗРЕД) 
 

Р.Б. Назив екипе Време 
Додато време Укупно 

додато 
време 

Укупно 
време 

Пласман 
екипе Колут 

напред 
Шведска 

клупа 
Шведски 

сандук 
Скок из 

обруча у обруч 

Ношење 
медицинке 

Гађање у 
мету 

1. ОШ "Јеврем Обреновић" Шабац 2           

2. ОШ "Јован Цвијић" Змињак           

3. ОШ "Јеврем Обреновић" Шабац 1           

4. ОШ "Николај Велимировић" Шабац 1           

5. ОШ "Ната Јеличић" Шабац           

6. ОШ "Мајур" Мајур           

7. ОШ "Вук Караџић" Шабац           

8. ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац 1           

9. ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац 2           

10. ОШ "Лаза К. Лазаревић" Шабац 2           

11. ОШ "Николај Велимировић" Шабац           

12. ОШ "Краљ Александар Карађорђевић" Рибари           

13. ОШ "Лаза К. Лазаревић" Шабац 1           

14. ОШ "Лаза К. Лазаревић" Јевремовац           

15.            

16.            
 

 
НАПОМЕНА: За нетачно извршен задатак додаје се додато време по 2 секунде по такмичару и то: 

• Неправилно изведен колут напред; 

• Не прелажење преко шведске клупе по целој дужини, пад са клупе, пењање после обележене линије и силажење пре краја клупе;  

• Рушење окна шведског сандука и не враћање на своје место; 

• Скок на сам обруч; 

• Испадање медицинке из руку, непрецизно остављање у кутију (бацање медицинке)/испадање медицинке из кутије у коју је требало о ставити, рушење 
 маркера/сталка код окретања; 

• Прекорачење линије бацања, свих пет промашаја мете и промашај мете и враћање на циљ.  

 
 

 
    

 Судија  Записничар  



 

  

ЗАПИСНИК 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ за ученике нижих разреда основних школа у Републици Србији,  

Шабац, 24. април 2019. године 

ПОЛИГОН СПРЕТНОСТИ (ДРУГИ РАЗРЕД) 
 

 

НАПОМЕНА: За нетачно извршен задатак додаје се додато време по 2 секунде по такмичару и то: 

• Неправилно изведен колут напред; 

• Не прелажење преко шведске клупе по целој дужини, пад са клупе, пењање после обележене линије, силажење пре краја клупе и неправилно изведен жабљи поскок; 

• Рушење окна шведског сандука и не враћање на своје место;  

• Наскок на струњачу; 

• Испадање медицинке из руку, непрецизно остављање у кутију (бацање медицинке)/испадање медицинке из кутије у коју је требало о ставити, рушење 
 маркера/сталка код окретања; 

• Прекорачење линије бацања, свих пет промашаја мете и промашај мете и враћање на циљ.  
 

 

 
    

 Судија  Записничар  

Р.Б. Назив екипе Време 
Додато време Укупно 

додато 
време 

Укупно 
време 

Пласман 
екипе Колут 

напред 
Шведска 

клупа 
Шведски 

сандук 
Скок преко 

струњаче 
Ношење 

медицинке 
Гађање у 

мету 

1.  ОШ "Вера Благојевић" Бања Ковиљача           

2.  ОШ "Стојан Новаковић" Шабац 2           

3.  ОШ "Војвода Степа" Липолист           

4.  ОШ "Мића Станојловић" Коцељева           

5.  ОШ "Јован Цвијић" Змињак           

6.  ОШ "Лаза К. Лазаревић" Шабац           

7.  ОШ "Николај Велимировић" Шабац 1           

8.  ОШ "Мајур" Мајур           

9.  ОШ "Јеврем Обреновић" Шабац 2           

10.  ОШ "Ната Јеличић" Шабац           

11.  ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац 1           

12.  ОШ "Јеврем Обреновић" Шабац 1           

13.  ОШ "Доситеј Обрадовић" Волујац           

14.  ОШ "Николај Велимировић" Шабац 2           

15.  ОШ "Краљ Александар Карађорђевић" Рибари           

16.  ОШ "Краљ Александар Карађорђевић" Прњавор           

17.  ОШ "Вук Караџић" Шабац           

18.  ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац 2           

19.  ОШ "Стојан Новаковић" Шабац 1           



 

  

ЗАПИСНИК 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ за ученике нижих разреда основних школа у Републици Србији,  

Шабац, 24. април 2019. године 

ПОЛИГОН СВЕСТРАНОСТИ (ТРЕЋИ РАЗРЕД ДЕЧАЦИ) 
 

Р.Б. Назив екипе Време 
Додато време Укупно 

додато 
време 

Укупно 
време 

Пласман 
екипе Колут 

напред 
Прескок 

Шведска 
клупа 

Ношење 
медицинке 

Четворон-
ожни слалом 

Гађање у 
мету 

1.  ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац           

2.  ОШ "Стојан Новаковић" Шабац           

3.  ОШ "Мајур" Мајур           

4.  ОШ "Доситеј Обрадовић" Волујац           

5.  ОШ "Вук Караџић" Шабац           

6.  ОШ "Краљ Александар Карађорђевић" Прњавор           

7.  ОШ "Јеврем Обреновић" Шабац           

8.  ОШ "Мића Станојловић" Коцељева           

9.  ОШ "Николај Велимировић" Шабац           

10.  ОШ "Лаза К. Лазаревић" Шабац           

11.             

12.             

НАПОМЕНА: За нетачно извршен задатак додаје се додато време по 2 секунде по такмичару и то: 

• Неправилно изведен колут напред; 

• За рушење препреке код скока у вис; 

• За не прелажење преко шведске клупе по целој дужини, пад са клупе, гажење полулопте, пењање на клупу после полулопте, постављ ене прве у низу и 
 саскок пре краја клупе; 

• Испадање медицинке из руку, непрецизно остављање у кутију (бацање медицинке)/испадање медицинке из кутије у коју је требало оставити, рушење 
 маркера/сталка код окретања; 

• Непоштовање линије старта, спуштање у четвороножни положај по преласку линије старта, подизање у стојећи пре линије циља, неправилно изведено 
 четвороножно кретање (кретање без ослонца на сва четири екстремитета), рушење сталка и враћање на место;  

• Прекорачење линије бацања, сва три промашаја мете и промашај мете и враћање на циљ.  

 
 

 
    

 Судија  Записничар  



 

  

ЗАПИСНИК 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ за ученике нижих разреда основних школа у Републици Србији,  

Шабац, 24. април 2019. године 

ПОЛИГОН СВЕСТРАНОСТИ (ТРЕЋИ РАЗРЕД ДЕВОЈЧИЦЕ) 
 

Р.Б. Назив екипе Време 
Додато време Укупно 

додато 
време 

Укупно 
време 

Пласман 
екипе Колут 

напред 
Прескок 

Шведска 
клупа 

Ношење 
медицинке 

Четворон-
ожни слалом 

Гађање у 
мету 

1. ОШ "Лаза К. Лазаревић" Шабац           

2. ОШ "Јован Цвијић" Змињак           

3. ОШ "Мића Станојловић" Коцељева           

4. ОШ "Мајур" Мајур           

5. ОШ "Краљ Александар Карађорђевић" Прњавор           

6. ОШ "Стојан Новаковић" Шабац           

7. ОШ "Николај Велимировић" Шабац           

8. ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац           

9. ОШ "Вук Караџић" Шабац           

10.            

11.            

НАПОМЕНА: За нетачно извршен задатак додаје се додато време по 2 секунде по такмичару и то: 

• Неправилно изведен колут напред; 

• За рушење препреке код скока у вис; 

• За не прелажење преко шведске клупе по целој дужини, пад са клупе, гажење полулопте, пењање на клупу после полулопте, постављ ене прве у низу и 
 саскок пре краја клупе; 

• Испадање медицинке из руку, непрецизно остављање у кутију (бацање медицинке)/испадање медицинке из кутије у коју је требало о ставити, рушење 
 маркера/сталка код окретања; 

• Непоштовање линије старта, спуштање у четвороножни положај по преласку линије старта, подизање у стојећи пре линије циља, неп равилно изведено 
 четвороножно кретање (кретање без ослонца на сва четири екстремитета), рушење сталка и враћање на место;  

• Прекорачење линије бацања, сва три промашаја мете и промашај мете и враћање на циљ.  

 
     

 Судија  Записничар  
 


