19. PRVENSTVO SLOVENIJE V
GORSKIH TEKIH ZA OSNOVNE IN
SREDNJE ŠOLE
Smlednik 2018

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
Osnovna šola Simona Jenka Smlednik
Turistično olepševalno društvo Smlednik
Združenje za gorske teke pri Atletski zvezi Slovenije
Zavod za šport Republike Slovenije Planica

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Marko Valenčič – ravnatelj, otvoritveni govor
Stanka Grah – organizacijski odbor
Matjaž Ovsenek – vodja tekmovanja
Peter Lampič – priprava prog
Sebastjan Kosec – priprava prog, reševalna služba
Marko Valenčič – predstavnik za stike z javnostjo
Gregor Seme – glasba in ozvočenje
Janja Bajde in Mari Kosec – pogostitev
Majda Bobnar – administracija
Manca Rismondo – povezovanje programa
Dušan Papež – delegat AZS za gorske teke
Aleš Borčnik – urejanje biltena

PRITOŽBENA KOMISIJA
Zdravko Peternelj - koordinator atletskih šolskih tekmovanj
Dušan Papež - delegat AZS za gorske teke
Matjaž Ovsenek - vodja tekmovanja

REŠEVALNA SLUŽBA
Pacient – reševalni prevozi

URNIK TEKMOVANJA V GORSKIH TEKIH
9.00 – 9.40

Prevzem štartnih številk

9.40 – 10.00

Otvoritev tekmovanja

10.00

Start najmlajše deklice

10.10

Start najmlajši dečki

10.25

Start mlajše deklice

10.40

Start mlajši dečki

10.55

Start starejše deklice

11.10

Start starejši dečki

11.25

Start mlajše mladinke

11.40

Start mlajši mladinci

11.55

Start starejše mladinke

12.10

Start starejši mladinci

13.00

Razglasitev rezultatov

TEHNIČNA NAVODILA
-

Prevzem številk je na prizorišču tekmovanja med 9.00 in 9.40 uro. Vodje ekip prosimo za
točen prihod na prireditev
Po prevzemu številk odidejo tekmovalci v garderobe ali na prostor za gledalce.
Možnost ogrevanja in priprave na tekmo je na za to označenem mestu.
Na kontrolo prijav pridejo tekmovalci 10 min pred startom.
Tekmovalna proga poteka navzdol in navzgor.
Vodje ekip prosimo, da počakajo na razglasitev ekipnih dosežkov.
Sprotne informacije bodo objavljene preko uradnega napovedovalca.

19. PRVENSTVO SLOVENIJE V GORSKIH TEKIH
ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

RAZPIS

Zavod za šport RS Planica, osnovna šola Simona Jenka Smlednik v sodelovanju s
Turističnim društvom Smlednik in Združenjem za gorske teke pri Atletski zvezi Slovenije

ORGANIZATOR:

DATUM: sobota, 22. september 2018; prvi start ob 10 uri
KRAJ TEKMOVANJA: Stari

grad nad Smlednikom. Tekmovalci bodo tekli po poteh Starega gradu.
Osnovnošolci bodo tekli po krajši, krožni progi, srednješolci pa na podaljšani, prav tako krožni
progi. Starta in cilja bosta skupna.
KATEGORIJE
IN
PROG: start proge
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DOLŽINE

je za vse
kategorije na ploščadi pred
okrepčevalnico
pod
Smledniškim gradom. Proga
vodi navzdol proti zgornjemu
parkirišču in naprej proti Tilnu.
0,5
1
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2
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Pred prvim spustom zavije ostro
levo navkreber in nato po
razgibanem grebenu nazaj do parkirišča; od tu se nadaljuje v drugi krog ali nazaj proti cilju.
Smlednik 2018 - proga

Kategorija
Promocijski tek
1. učenke
2. učenci
3. učenke
4. učenci

rojeni
2008 in mlajši
2006 in 2007
2006 in 2007
2004 in 2005
2004 in 2005

dolžina
1,3km
1,6km
1,6km
1,6km
1,6km

vzpon / spust
30m / 30m
65m / 65m
65m / 65m
65m / 65m
65m / 65m

5. dijakinje
6. dijaki
7. dijakinje
8. dijaki

2002 in 2003
2002 in 2003
2000 in 2001
2000 in 2001

2,2km
2,2km
2,2km
2,2km

110m /110m
110m /110m
110m /110m
110m /110m

RAZGLASITEV REZULTATOV: ob 13.00 na Starem gradu pod razvalino.
OPOZORILO: Vsak

tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.

START
10:00
10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40
11.55
12.10

TOČKOVANJE: Tekmovanje

je posamično in ekipno, ki je ločeno za fante in dekleta za OŠ in SŠ.
Za ekipno tekmovanje tako OŠ kot SŠ se upoštevata po dva najboljša rezultata iz vsake od dveh
starostnih kategorij, ločno za fante in dekleta. Promocijski tek ne šteje za ekipno tekmovanje OŠ.
Zadnji dan za prijave je četrtek, 20. september 2018. Prijava ekipe in posameznikov ter
obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije).

PRIJAVE:

PRAVILA: Upoštevajo

se Pravila za atletska tekmovanja.

REKORDERJI PROGE 2005 - 2017 (STARI GRAD)
DOLŽINA

VZPON/ SPUST

IME IN PRIIMEK

REKORD

LETO

PROGE
OŠ deklice

1,6 km

65m/65m

Karin Gošek

5:52 min

2012

OŠ dečki

1,6 km

65m/65m

Rok Sušnik

5:46 min

2012

OŠ st. deklice

1,6 km

65m/65m

Anja Mandeljc

5:55 min

2013

OŠ st. dečki

1,6 km

65m/65m

Matevž Planko

5:19 min

2012

Ml. mladinke

2,2 km

110m/110m

Sara Jesenko

8:42 min

2012

Ml. mladinci

2,2 km

110m/110m

Urban Jereb

7:21 min

2009

Bor Grdadolnik

7:21 min

2012

St. mladinke

2,2 km

110m/110m

Tanja Žakelj

8:33 min

2005

St. mladinci

2,2 km

110m/110m

Matija Oblak

7:22 min

2009

Bor Grdadolnik

7:22 min

2013

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 2018

V evropski teden športa se je vključila tudi osnovna šola Simona Jenka Smlednik, z 19. prvenstvom
v gorskih tekih za osnovne in srednje šole.
Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v
Evropi. Letos bo organiziran tretjič in poglavitni cilj je, spodbuditi najširši krog prebivalcev k redni
telesni dejavnosti.
Šport in telesna dejavnost lahko prispevata k dobremu počutju evropskih državljanov. Pomanjkanje
telesne dejavnosti pa negativno vpliva na družbo in zdravje ljudi ter povzroča tudi gospodarske
stroške. Poleg tega je lahko šport sredstvo za širjenje sporočila strpnosti in krepitev državljanstva po
vsej Evropi. Z izvedbo Evropskega tedna športa, ki ima skupni slogan »BeActive« si bomo vsi
prizadevali, da bo naše skupno življenje v Evropski uniji lepše in boljše.
Evropski teden športa 2018 bomo v Sloveniji obeležili od 23. do 30. septembra. V sodelovanju z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport bo na nacionalni ravni aktivnosti koordiniral
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Letos bo teden prej potekal tudi Evropski
teden mobilnosti in pri skupnih prizadevanjih se povezujemo z Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za okolje in
prostor, Ministrstvom za infrastrukturo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.
Evropski teden športa je namenjen vsem vam, zato ne zamudite priložnosti za sodelovanje.
Organizirane bodo številne dejavnosti po vsej Evropi, posebej pa vabimo vas lastnike ali
upravljavce športnih objektov ter ponudnike športnih programov in aktivnosti, da tudi sami
sodelujete, odprete vrata vaših programov in prispevate k večanju števila športno aktivnih.
Naš skupni cilj je, da bi v tem tednu k zdravemu načinu življenja s športom spodbudili kar se da
veliko število naših sodržavljank in sodržavljanom. Pomembno vodilo pri tem je, da naredimo šport
kar se da dostopen. Eden od možnosti je zagotavljanje brezplačne vadbe, zato si želimo da bi v času
Evropskega tedna športa, ki poteka med 23. in 30. septembrom, tudi vi prispevali k temu cilju in
organizirali brezplačno športno vadbo.

