
   

 

Številka: 6713-3/2021-13 

Datum: 5. 4. 2022 

 

 

Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v pomladanskem krosu  

 

 

Tekmovanje bo 20. 4. 2022, v Parku Tivoli s pričetkom ob 10.15.  

 

Pravila tekmovanja so objavljena v nadaljevanju razpisa. 

Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalni kartonček v velikosti 10 x 7 cm s podatki: priimek in ime, 

letnica rojstva in ime šole. 

 

Prijave preko spleta so možne od 1. 4. (od 15.00), do 15. 4. 2022 (do 24.00). 

Pri prijavi se vpiše samo šola, brez prijavljanja nastopajočih. 

Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.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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KROS 
 
1. IZVAJALEC 
 
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana,  

tel: 234 80 00,  

e-pošta: info@timingljubljana.si 
 
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 
 
Aprila 2022 v Parku Tivoli.  

 
3. PRAVICO NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 

 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
- Tekmuje se po pravilih AZS in določilih tega razpisa, 

- tekmujejo učenci in učenke od 1. - 9. razreda v skladu z določenimi letnicami rojstev, 

- učenci prvega razreda devetletke tekmujejo v posamični konkurenci, 

- tekmovanje je ekipno in posamično, 

- za vsako šolo lahko nastopijo v posamezni kategoriji 3 tekmovalci,  

- za ekipno uvrstitev se štejeta 2 najbolje uvrščena tekmovalca v posamezni kategoriji, 

- točke se izračunava po uvrstitvah posameznikov (1. mesto: - 1 točka, 2. mesto: - 2 točki itd.),  

- ekipi z najmanj točkami po uvrstitvah posameznikov se dodeli največ toč,  

- zmaga ekipa z največjim številom točk,  

- v skupni razvrstitvi imajo popolne ekipe prednost pred nepopolnimi, neglede na doseženo število točk, 

- prijava na tekmovanje je možna izključno v dogovoru s profesorjev športne vzgoje in preko spletne aplikacije, 

- zamenjava je možna samo za že prijavljene tekmovalce. 

 

5. KATEGORIJE 
 čas štarta    kategorija        letnik           dolžina proge - približno 

10:15  DI          2015 400 m  

10:20  DE          2015 400 m  

10:25  DI          2014 400 m  

10:30  DE          2014 400 m  

10:35  DI          2013 400 m  

10:40  DE          2013 400 m  

10:45  DI          2012 500 m  

10:50  DE          2012 500 m  

10:55  DI          2011 600 m  

11:00  DE          2011 600 m  

11:05  DI          2010 1000 m  

11:10  DE          2010 1000 m  

11:15  DI          2009 1000 m  

11:20  DE          2009 1000 m  

11:25  DE          2008 1000 m  

11:30  DE          2007 1000 m  

11:35  DI          2008 1500 m  

11:40  DI          2007 1500 m  

 
6. PRIZNANJA 
 
Prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje takoj po končanem tekmovanju. 

 
7. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 
Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalni kartonček s podatki: 

IME IN PRIIMEK, LETNICA ROJSTVA IN IME ŠOLE 

Uporaba šprinteric ni dovoljena.  
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