
 
 
 

ŠPORTNA ZVEZA CELJE       Celje, 28. 03. 2018 

070 430 785 

 

Razpis občinskega prvenstva v KROSU za SŠ posamezno in ekipno 

 

Občinsko prvenstvo v krosu za srednje šole posamezno in ekipno bo potekalo v sredo, 

11.04.2018 z začetkom ob 11.00 uri na stadionu AD Kladivar . 

 

1. Nastopajoči morajo imeti izpolnjene kartone z naslednjimi podatki :  

    Priimek in ime, šola, letnica rojstva. 

2. Kontrolne kartone smo vam že poslali.   

3. Po potrebi (v primeru večjega števila prijav) se bodo pred tekmovanjem delile štartne        

    številke.   

4. Vsaka šola lahko v kategoriji prijavi največ 6 tekmovalcev/k. 

5. Za ekipno uvrstitev se upošteva čas treh najbolje uvrščenih tekmovalcev/k.  

6. Nastop v » šprintericah« in v nogometni športni obutvi »kopačkah« ni dovoljen.  

7. Vodja ekipe pred tekmovanje odda obrazec št. 2 /v prilogi/ brez slik z vsemi  

    zahtevanimi podatki z žigom šole in podpisom ravnatelja. 

8. Ostala pravila so v reviji INFORMATOR 2017/2018 na str. 62! 

9. Priznanja: 

- Najboljši 3 posamezniki v vsaki kategoriji prejmejo medalje 

- Najboljše 3 ekipe pri dijakih-njah prejmejo pokale za ekipno uvrstitev. 

- Medalje se podelijo takoj po končani kategoriji, pokali po zaključku tekmovanja. 

10. Tehnična navodila: 

- Proga poteka delno po stadionu in delno po označeni progi zunaj žične ograje. 

- Slikovni potek proge bo obešen na vidnih mestih na objektu. 

- Vstop na tekmovališče se nahaja  na zahodni strani stadiona pred vhodom v 

dvorano. 

- Vstopi se bodo izvajali po urniku tekmovanja, ki je naveden v spodnjem delu. 
 

VSTOP NA TEKMOVALIŠČE JE DOVOLJEN SAMO PRIJAVLJENIM TEKMOVALCEM  

IN NJIHOVIM PEDAGOGOM ! 
 

- Vsi tekmovalci posamezne kategorije morajo počakati na tekmovališču, da zadnji 

nastopajoči konča s tekmovanjem ter v spremstvu sodnika zapustijo tekmovališče. 

- Ostali dijaki/nje, starši …, ki ne tekmujejo se nahajajo na tribuni oz. izven 

označenega tekmovališča zunaj žične ograje.   

- Ogrevanje se izvaja v dvorani, ob dvorani in izven označenega 

tekmovališča zunaj žične ograje ! 

- Vse udeležence prosimo za upoštevanje tehničnih navodil ! 

11. Vse ekipe opozarjamo, da ŠZC in organizator ne odgovarjata za odtujene predmete,  

 poškodbe stvari in oseb. 

 

URNIK TEKMOVANJA 

 

URA M/Ž LETNIK DOLŽINA 

11.00 dijakinje Letnik 2001 in mlajše 1200 m 

11.10 dijakinje Letnik 1999 in 2000 1200 m 

11.20 dijaki Letnik 2001 in mlajši 1200 m 

11.30 dijaki Letnik 1999 in 2000 1200 m 
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