GORSKI TEK

Organizatorji
Zavod za šport RS Planica, Osnovna šola Smlednik, Turistično društvo Smlednik in Združenje za gorske teke Atletske zveze
Slovenije.

Izvajalec
Osnovna šola Smlednik (Stanka Grah), Smlednik 73, 1216 Smlednik
Tel.: 01/362-70-40, 040/232-187, faks 01/362-76-32
e-pošta: stanka.grah@guest.arnes.si

Datum in kraj tekmovanja
Sobota, 23. september 2017 ob 10.00 uri v Smledniku. Proga poteka po gozdnih poteh Smledniškega hriba, s startom in
ciljem pri ruševinah starega gradu.

Prijave
Zadnji dan prijav je četrtek, 21. september 2017.
Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne
aplikacije).

Kategorije in dolžina prog v tekmovalnem delu
Učenci in učenke, letnik 2003 in 2004
Učenci in učenke, letnik 2005 in 2006

1600 m, 65 m višinske razlike
1600 m, 65 m višinske razlike

Tekmovanje je posamično in ekipno. Za ekipo štejejo rezultati dveh najbolje uvrščenih učencev in učenk v obeh kategorijah.

Kategorija in dolžina prog v netekmovalnem delu
Učenci in učenke, letnik 2007 in mlajši

1300 m, 30 m višinske razlike

Tek je netekmovalnega značaja (dosežkov ne bomo objavljali).

Sodniška služba
Sojenje opravljajo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov v kraju tekmovanja.

Priznanja – tekmovalni del
Posamezniki do 3. mesta prejmejo medalje.
Ekipe do 3. mesta prejmejo plakete.

Posebno določilo
Nastopanje v klubskih dresih ni dovoljeno.

GORSKI TEK

Organizatorji
Zavod za šport RS Planica, Osnovna šola Smlednik, Turistično društvo Smlednik in Združenje za gorske teke Atletske zveze
Slovenije.

Izvajalec
Osnovna šola Smlednik (Stanka Grah), Smlednik 73, 1216 Smlednik
Tel.: 01/362-70-40, 040/232-187, faks 01/362-76-32
e-pošta: stanka.grah@guest.arnes.si

Datum in kraj tekmovanja
Sobota, 23. september 2017 ob 10.00 uri v Smledniku. Proga poteka po gozdnih poteh Smledniškega hriba, s startom in
ciljem pri ruševinah starega gradu.

Prijave
Zadnji dan prijav je četrtek, 21. september 2017.
Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne
aplikacije).

Kategorije in dolžina prog
Dijaki in dijakinje, letnik 2001 in 2002
Dijaki in dijakinje, letnik 1999 in 2000

2200 m, 110 m višinske razlike
2200 m, 110 m višinske razlike

Tekmovanje je posamično in ekipno. Za ekipo štejejo rezultati dveh najbolje uvrščenih dijakov in dijakinj v obeh kategorijah.

Sodniška služba
Sojenje opravljajo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov v kraju izvedbe tekmovanja.

Priznanja
Posamezniki do 3. mesta prejmejo medalje.
Ekipe do 3. mesta prejmejo plakete.

Posebno določilo
Nastopanje v klubskih dresih ni dovoljeno.

