Številka: 671-133/2013-26
Datum: 1. 4. 2014
Srednjim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v pomladanskem krosu
Tekmovanje bo 16. 4. 2014, v Tivolskem parku.
Tekmovanje je razpisano v knjižici Šolska športna tekmovanja za mladino za šolsko leto
2013/14 na strani 12 in13.
Razpored štartov:
ob 12.00 MMI 1998 in mlajši 3000 m
ob 12.10 MMI 1997 3000 m
ob 12.20 SMI 1996 3000 m
ob 12.30 SMI 1994 in mlajši 3000 m
ob 12.40 MME 1998 in mlajše 2000 m
ob 12.45 MME 1997 2000 m
ob 12.50 SME 1996 2000 m
ob 12.55 SME 1994 in mlajše 2000 m
Podelitev medalj bo takoj po vsaki končani kategoriji.
Uporaba šprinteric ni dovoljena! Športne pedagoge opozarjamo, da morajo imeti tekmovalci
izpolnjene tekmovalne kartone, ki jih dobite na Timing Ljubljana ali na dan tekmovanja na startu. V
primeru, da bo v posameznih kategorijah manjše število tekmovalcev/lk, si izvajalec pridržuje
pravico do spremembe startov, zato je urnik le okviren.

KROS
1. IZVAJALEC
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana
tel.:234 80 00,
e-pošta: info@timingljubljana.si
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje bo dvakrat in sicer oktobra 2013 jesenski kros in aprila 2014
spomladanski kros v primernem okolju.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmuje se po pravilih AZS in tega razpisa.
Tekmujejo dijaki in dijakinje od 1. do 4. letnika v skladu z določenimi letnicami rojstev.
Tekmovanje je ekipno in posamično.
Za vsako šolo lahko nastopi v vsaki kategoriji po 10 tekmovalcev, dva najboljša v posamezni
kategoriji pa štejeta za ekipno uvrstitev.
Ekipno razvrstitev v posamezni kategoriji se izračuna na podlagi seštevka točk dveh
tekmovalcev, pri čemer dobi prvouvrščeni tekač/tekačica 1 točko, drugouvrščeni/na 2 točki,
itd. Vsaka prvouvrščena ekipa v kategoriji prejme eno točko, do zadnje uvrščene, ki prejme
toliko točk, kolikor je ekip. Nepopolna ekipa (nima vsaj dveh tekmovalcev/lk) v kategoriji
dobi vse točke in še pribitek točke. V primeru enakega števila točk odloča o razvrstitvi višja
uvrstitev slabšega tekača/tekačice v ekipi. Šole tekmujejo za vseekipnega prvaka, ločeno za
dijake in dijakinje. Zmaga šola, ki ima najnižji seštevek točk posameznih kategorij. V
primeru enakega seštevka, se višje uvrsti šola, ki ima več višjih ekipnih uvrstitev.

5. KATEGORIJE
Kategorija

Letnik

Dolžina proge

1.

MMI

1998 in mlajši

3000 m

2.

MME

1998 in mlajše

2000 m

3.

MMI

1997

3000 m

4.

MME

1997

2000 m

5.

SMI

1996

3000 m

6.

SME

1996

2000 m

7.

SMI

1994 in mlajši

3000 m

8.

SME

1994 in mlajše

2000 m

6. PRIZNANJA
Prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo kolajne takoj po končanem
tekmovanju, prve tri ekipe pa priznanja na zaključni prireditvi.
7. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalni kartonček s podatki (ime in priimek, letnica rojstva
in ime šole).
Kartončke dobite na Timing Ljubljana.
Uporaba šprinteric ni dovoljena.

