
Številka: 6713-3/2022-24
Datum: 14. 2. 2023

Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu

Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v teku na smučeh 

Spoštovani.

Tekmovanje se bo izvedlo v četrtek, 23. 2. 2023 v Ljubljani (Mladinski golf center Stanežiče – poligon 
za tek na smučeh), s pričetkom tekmovanja ob 10.00 uri.

Prijave sprejemamo na spletni strani Šolska športna tekmovanja (timingljubljana.si).

Prijave preko spleta so možne od 15. 2. (od 08.00) do 21. 2. 2023 (do 15.00). 
Prijave na dan tekmovanja niso možne.

1. IZVAJALEC TEKMOVANJA

SMUČARSKI KLUB BRDO,  Brdnikova ulica 14, 1000 Ljubljana 
Matjaž Curk
tel: 041 603 455 
e-pošta: matjaz.curksk@gmail.com

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA

Tekmovanje bo potekalo v Stanežičah, poleg Mladinskega golf centra Stanežiče – poligon za tek na 
smučeh, v četrtek 23. 2. 2023, s pričetkom ob 10.00 uri. Prevzem štartnih številk in ogrevanje bo od 
8.45 ure dalje.

3. PRAVICA NASTOPA

Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih šol:
- pri registriranih s SLO točkami,
- pri neregistriranih brez SLO točk.

4. TEKMOVALNA  DOLOČILA

- Tekmuje se v prosti tehniki, 
- proga bo pripravljena v obliki lažjega poligona z dodanimi spretnostnimi ovirami,
- dolžina predvidenega tekmovališča bo približno 400 m,
- tekmovanje je posamično ter ekipno za registrirane in neregistrirane,



- za ekipni rezultat se štejeta dva najbolje uvrščena učenca in dve najbolje uvrščeni učenki 
posamezne OŠ pri registriranih in neregistriranih ločeno, ter ločeno po starostnih kategorijah,

- štart v predtekmovanju je individualen s časovnim zamikom. 
- štirje najboljši po času iz predtekmovanja se uvrstijo v izločilne boje, na  izpadanje po parih, 
- v polfinalu se pomeri 1. s 4. iz predtekmovanja in 2. s 3., 
- v finalu se zmagovalca iz polfinala pomerita za 1. mesto, poraženca za 3. mesto.

5. KATEGORIJE

1. Registrirani:
- učenke letnik 2008 in 2009,
- učenci letnik 2008 in 2009,
- učenke letnik 2010 in mlajše,
- učenci letnik 2010 in mlajši.

2. Neregistrirani: 
- učenke letnik 2008 in 2009,
- učenci letnik 2008 in 2009,
- učenke letnik 2010 in mlajše,
- učenci letnik 2010 in mlajši.

3. Ekipno:
- Registrirane učenke in registrirani učenci letnik 2008 in 2009,
- Registrirane učenke in registrirani učenci letnik 2010 in mlajši,
- Neregistrirane učenke in registrirani učenci letnik 2008 in 2009,
- Neregistrirane učenke in registrirani učenci letnik 2010 in mlajši,

6. PRIZNANJA

Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo medalje, prve tri ekipe pokale.

7. MOŽNOST PREVOZA NA TEKMOVALIŠČE

Šolam, ki bodo prijavile 25 in več tekmovalk in tekmovalcev bomo zagotovili brezplačen prevoz. 
Koriščenje  prevoza je potrebno predhodno najaviti na naslov rafael.plut@ljubljana.si, najkasneje do 
ponedeljka, 20. 2. 2023, do 11.00. V najavi sporočite ime šole, koliko potnikov in kje je vstopno mesto 
potnikov.

8. ZAKLJUČNA DOLOČILA

V primeru premalo prijavljenih, se tekmovanje ne izvede.
V primeru neustreznih vremenskih pogojev bo tekmovanje prestavljeno ali odpovedano. 

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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