
 
 
 
 
MEDOBČINSKO PRVENSTVO  
V KROSU  
 
ZA OSNOVNE ŠOLE, OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM 
PROGRAMOM IN SREDNJE ŠOLE  
Občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri 

 

RAZPIS 
 
Organizator :  Športna zveza Škofja Loka, Podlubnik 1c, Škofja Loka in  

Športno društvo Podlubnik, Podlubnik 1, Škofja Loka 
 

Informacije : Jože Kordiš, učitelj telovadbe, 041 791 451, joze.kordis@siol.net  
 

Izvajalec :  Omikron Plus, Železniki 
 
 

Datum :  Petek, 11. oktober 2019  
(v primeru izrazito slabega vremena bo kros v torek, 15. oktobra) 

 
 

Kraj tekmovanja :  Proga poteka na območju Podlubnika ob Selški Sori. Njena dolžina je  
1.200 m (za letnik 2009 le 800 m). Zbor in garderobe: ŠD Poden, vhod  
zadaj ob brunarici.  
Štart teka letnika 2009 je 400 m stran-naprej od cilja. Zato naj se na 
štart tekači-ce tega letnika odpravijo 10 minut prej ! 
Štarti ostalih letnikov-tekov in razglasitve rezultatov bodo za OŠ Ivana 
Groharja. 

 

Prijave:  Obrazec za prijavo dobite na spletnih straneh www.zsport-skloka.si   
Profesorji in učitelji :  

PRIJAVE SE GLASIJO NA LETNIK ROJSTVA IN NE NA RAZRED ! 
 
 

Rok za prijavo : Sreda, 9. oktober do 10. ure na  bazen@zsport-skloka.si  oz. 
   Domen Kosmač : 041 25 32 32 

 

Opozorilo:  nastop v tekaški športni obutvi – »šprintericah« in nogometni športni obutvi – 
»kopačkah«, ni dovoljen ! Učenci in učenke OŠ tekmujejo izključno v svoji  
starostni kategoriji.  
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Urnik : 
 

12,00  Srednje šole 
Prevzem štartnih številk in predstavitev proge : Športni park za OŠ Ivana Groharja 

 

Ura   Kategorija 
   

12,10  Dijaki, enotna kategorija 

12,20   Dijakinje, enotna kategorija 

 
Če bo dijakinj premalo – je zgolj en štart za vse udeležence srednjih šol. Priznanja se podelijo ločeno 
za fante in dekleta. 
 
 

12,20  Osnovne šole 
Prevzem štartnih številk in predstavitev proge : Športni park za OŠ Ivana Groharja 

 

ura   kategorija 
   

12,30  Učenci OŠPP, letnik 2004 in mlajši 

12,40   Učenke OŠPP, letnik 2004 in mlajše 

12,50  Učenci, letnik 2009 - 800 m     Štart je 400 m naprej od cilja ! 

13,00   Učenke, letnik 2009 - 800 m    Štart je 400 m naprej od cilja ! 

13,10  Učenci, letnik 2008 

13,20   Učenke, letnik 2008 

13,30  Učenci, letnik 2007 

13,40   Učenke, letnik 2007 

13,50  Učenci, letnik 2006 

14,00   Učenke, letnik 2006 

14,10  Učenci, letnik 2005 

14,20   Učenke, letnik 2005 

 
 
Priznanja – POSAMEZNIKI 
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo 10-15 minut po končanem teku za posamezno 
kategorijo v Športnem parku za OŠ Ivana Groharja. Podeljena bodo priznanja za prvih pet mest. 
 
Priznanja – VSEEKIPNA UVRSTITEV za OSNOVNE ŠOLE 
Podeljen bo 1 komplet pokalov. Vse ekipnega zmagovalca dobimo z največjim seštevkom treh spodaj 
opisanih parametrov. Če imata dve šoli ali več enako število točk, odločajo o vrstnem redu najprej 
točke udeležbe šole v vsaki kategoriji, sledi parameter množičnosti in šele na tretjem mestu je 
uvrstitev - rezultat posameznika. 

1. Udeležba šole v vsaki kategoriji: Za vsaj enega udeleženca-ko v vsaki kategoriji šola dobi 5 T. 
Največ šola lahko po tem ključu (udeležba v vseh kategorijah) dobi 50 T. 

2. Množičnost udeležencev šole: Vsak tekač, tekačica šoli prinese 1 T. Kolikor udeležencev šola 
pripelje, toliko točk zbere. Vendar je tu limit največ 10 T na kategorijo.  

3. Uvrstitev udeležencev šole v kategoriji: Prvo uvrščeni-a v posamezni kategoriji dobi toliko 
točk, kot je tekačev-čic v kategoriji, drugo uvrščeni-a točko manj, itd. Za vse ekipno uvrstitev 
šole se upoštevajo zgolj točke najbolje uvrščenega. 

 
Priznanja – za vse šole udeleženke 
Srednje šole in šole, ki niso zasedle prva tri mesta v vseekipni uvrstitvi prejmejo pokal za udeležbo na 
medobčinskem krosu. 
 
Športni pozdrav ob želji, da se zberemo v čim večjem številu. 
 
Jože Kordiš, učitelj telovadbe      Blaž Pipp, predsednik ŠZ 
 


