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PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Datum tekmovanja: četrtek, 21. april 2016 ob 10.30 uri v športnem parku Tabor v
Mariboru. 

Izvajalec: Atletski klub Poljane Maribor.

Zadnji dan prijav: ponedeljek, 18. april 2016 preko spletne aplikacije Zavoda za šport RS
Planica.

Tekmovalne kategorije in proge za osnovne šole:
Učenci, letnik 2005 1000 m
Učenke, letnik 2005 1000 m
Učenci, letnik 2004 1000 m
Učenke, letnik 2004 1000 m
Učenci, letnik 2003 1000 m
Učenke, letnik 2003 1000 m
Učenci, letnik 2002 1500 m
Učenke, letnik 2002 1000 m
Učenke, letnik 2001 1000 m
Učenci, letnik 2001 1500 m
Učenci OŠPP, letnik 2000 in mlajši 1000 m
Učenke OŠPP, letnik 2000 in mlajše 1000 m

Predšolski otroci in 1. razred devetletke tečejo na razdalji 500 m, učenci in učenke letnika 
2006 do 2008 tečejo na razdalji 500 m in je netekmovalnega značaja.

Tekmovalne kategorije in proge za srednje šole:
Dijakinje, letnik 1999 in mlajše 1500 m 
Dijakinje, letnik 1997 in 1998 1500 m
Dijaki, letnik 1999 in mlajši 2000 m
Dijaki, letnik 1997 in 1998 2000 m

Prijave: poimenske prijave je treba poslati v prijavnem roku do ponedeljka, 18. aprila 2016.
V prijavi je potrebno razen imena in priimka navesti tudi letnico rojstva in kategorijo. Šola 
lahko za vsako kategorijo prijavi neomejeno število tekmovalcev, za ekipno razvrstitev pa se 
upoštevata uvrstitvi dveh (2) najuspešnejših tekačev ali tekačic. 

Ekipno prvenstvo šol: Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi 
negativnega seštevka točk in sicer: prvouvrščeni dobi - 1 točko, drugouvrščeni - 2 točki, 
tretjeuvrščeni - 3 točke, itd. 
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Zmagovalna ekipa pri osnovnih šolah je tista, ki ima najmanjši seštevek točk dveh (2)  
učencev in učenk (skupna kategorija).
Zmagovalna ekipa pri srednjih šolah je tista, ki ima najmanjši seštevek točk dveh (2) dijakov 
ali dijakinj. 

V primeru enakega števila točk dveh ali več šol, odloča o razvrstitvi uvrstitev slabšega -  
drugouvrščenega tekmovalca oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne ekipe.

Vseekipno prvenstvo osnovnih šol: za vseekipni vrstni red se upošteva osem (8) najboljših 
uvrstitev šole v tekmovalnem delu (ne glede na kategorijo in ne glede na spol). Zmaga šola 
z najmanjšim številom točk. V primeru enakega števila točk o uvrstitvi šole odločajo višje 
uvrstitve tistih, ki so se upoštevali za točkovanje.

Vseekipno prvenstvo srednjih šol: vseekipnega zmagovalca, ločeno za dijake in dijakinje, 
dobimo s seštevkom ekipnih končnih vrstnih redov šol v posameznih kategorijah. Prvou-
vrščena ekipa šole v posamezni kategoriji prejme toliko točk kot je uvrščenih ekip, drugo-
uvrščena prejme - 1 točko manj, tretjeuvrščena - 2 točki manj, itd.. Zmaga šola z največjim 
seštevkom točk. Če je seštevek enak, odloča večje število prvih mest v ekipnem tekmovanju 
šol. Točkuje se samo šole s popolnimi kategorijami.

Končne določbe: nastop v tekaški športni obutvi – “šprintericah” in nogometni športni 
obutvi - »kopačkah«, ni dovoljen.


