
 

 
Številka: 6713-3/2019-24                                                      

Datum: 16.01.2020 

 

 

Srednjim šolam Ljubljane in izvajalcu         

 

 

Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v teku na smučeh 

 

Prvenstvo bo v četrtek, 30.01.2020 v Ljubljani (na zasneženi površini poleg Mladinskega golf centra 

Stanežiče https://www.sport-ljubljana.si/Tek-na-smuceh-v-Stanezicah_1/), s pričetkom tekmovanja 

ob 10.00. 

 

Tekmovalna določila in pravila so objavljena v nadaljevanju razpisa. 

 

Prijavite se preko spletne strani http://www.timingljubljana.si  

 

Prijave so možne od 20.01. (od 15:00) do 27.01.2020 (do 24:00). Prevoz za prijavljene tekmovalce je 

ob predhodni prijavi zagotovljen in brezplačen.  

 

Izvajalec tekmovanja: 

Timing Ljubljana 

Staničeva 41, Ljubljana 

tel: 234 80 00 

e-pošta: info@timingljubljana.si  

 

Pripravil: 

Rafael Plut 

Strokovni sodelavec II 

rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 46 07, 051 628 562 

      

 

 

 

 

 

 

Marko Lebar       

Vodja odseka za programe športa                 

 

 

                                           Marko Kolenc 

        Sekretar – vodja oddelka 
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TEK NA SMUČEH IN DEMONSTRACIJA BIATLONA 
 
 
1. IZVAJALEC 
 
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana  
tel: 234 80 00 
e-pošta: info@timingljubljana.si 
 
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje bo potekalo v času primernih vremenskih (snežnih) razmer v letu 2019 ali 2020, 
na urejenih smučarskih tekaških progah v Ljubljani.  
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje šol. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
Tekmovanje je posamično. 
 
Kategorije / tek in biatlon neregistrirani: - dijaki in dijakinje - letnik 2001 in mlajši 
      registrirani: - dijaki in dijakinje - letnik 2001 in mlajši                   
 
Potek tekmovanja v biatlonu bodo prikazali biatlonke in biatlonci SK Brdo. dijakinje 
in dijaki se boste lahko netekmovalno preizkusili tudi v tej disciplini.   
5. PRAVILA 
 
Tekmuje se v prosti tehniki. Tekmovanje ali predtekmovanje poteka po kronometerskem 
sistemu (posamični štart s časovnim presledkom). Glede na število prijav, se bo lahko na 
podlagi rezultatov kronometerskega teka določil razpored finalnih tekov. 
       
6. PRIZNANJA 
 
Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo medalje. 
 
7. DODATNA NAVODILA 
 
V primeru premalo prijavljenih, se tekmovanje ne organizira. 
V primeru neustreznih vremenskih pogojev bo tekmovanje prestavljeno ali odpovedano. 
Podatek bo objavljen na spletni strani izvajalca. 
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