ŠOLSKI EKIPNI KROS
PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE, OSNOVNE ŠOLE S
PRILAGOJENIM PROGRAMOM IN SREDNJE ŠOLE
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije
Informacije: Zdravko Peternelj, Atletska zveza Slovenije,
Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana,
tel.: 01/520-69-12, 031/20-30-10
e-pošta: zdravko.peternelj@atletska-zveza.si

Izvajalec
Izvajalec tekmovanja je Atletski klub Poljane Maribor.

Datum in kraj tekmovanja
Četrtek, 19. april 2018 ob 10.30 uri v športnem parku Tabor v Mariboru.

Prijave
Rok za prijavo je ponedeljek, 16. april 2018 do 12.00 ure.
Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije).
Šola lahko za vsako kategorijo (letnik) prijavi neomejeno število tekmovalcev, za ekipno razvrstitev pa se upoštevata uvrstitvi
dveh (2) najuspešnejših tekačev ali tekačic. Prijave posameznikov se bodo izjemoma upoštevale.
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Ogled proge
Prevzem štartnih številk
Otvoritev tekmovanja
Dijakinje, letnik 2001 in mlajše
Dijakinje, letnik 1999 in 2000
Dijaki, letnik 2001 in mlajši
Dijaki, letnik 1999 in 2000
Kulturni program
* Predšolski otroci in 1. razred devetletke
* Učenci, letnik 2010
* Učenke, letnik 2010
* Učenci, letnik 2009
* Učenke, letnik 2009
* Učenci, letnik 2008
* Učenke, letnik 2008
Učenci OŠPP, letnik 2002 in mlajši
Učenke OŠPP, letnik 2002 in mlajše
Kulturni program
Učenci, letnik 2007
Učenke, letnik 2007
Učenci, letnik 2006
Učenke, letnik 2006
Učenci, letnik 2005
Učenke, letnik 2005
Učenci, letnik 2004
Učenke, letnik 2004
Učenke, letnik 2003
Učenci, letnik 2003
Kulturni program
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* Tek je namenjen učencem in učenkam prvega triletja in je netekmovalnega značaja (dosežkov ne bomo objavljali).

Opozorilo
Nastop v tekaški športni obutvi – “šprintericah” in nogometni športni obutvi – »kopačkah«, ni dovoljen.
Učenci in učenke OŠ tekmujejo izključno v svoji starostni kategoriji.

Ekipno točkovanje šol v posameznih kategorijah – velja za OŠ
Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi negativnega seštevka točk: prvouvrščeni dobi 1 točko, drugouvrščeni
2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd. Pri OŠ zmaga šola z najmanjšim seštevkom točk dveh (2) učencev in učenk (skupna
kategorija).
Če imata dve ali več šol enako število točk, odloča o vrstnem redu uvrstitev slabšega - drugouvrščenega tekmovalca oziroma
tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne ekipe.

Vseekipno točkovanje šol - velja za OŠ
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 odločajo o uvrstitvi šole višje uvrstitve tistih, ki
so se upoštevali za točkovanje.

Ekipno točkovanje šol v posameznih kategorijah – velja za SŠ
Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi negativnega seštevka točk: prvouvrščeni dobi 1 točko,
drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd. Zmaga ekipa z najmanjšim seštevkom točk dveh (2) dijakov ali dijakinj.
V primeru enakega števila točk dveh ali več šol, odloča o vrstnem redu uvrstitev slabšega - drugouvrščenega tekmovalca
oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne ekipe

Vseekipno točkovanje šol – velja za SŠ
Vseekipnega zmagovalca, ločeno za dijake in dijakinje, dobimo s seštevkom ekipnih končnih vrstnih redov šol v posameznih
kategorijah. Prvouvrščena ekipa šole v posamezni kategoriji prejme toliko točk kot je uvrščenih ekip, drugouvrščena 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.

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

Priznanja
Posamezniki do 3. mesta prejmejo medalje.
Prvouvrščena ekipa v posamezni kategoriji prejme plaketo.
Prve tri uvrščene šole v vseekipnem točkovanju prejmejo pokale.

Posebno določilo
Nastopanje v klubskih dresih ni dovoljeno.

