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52. KROS OBČINSKIH REPREZENTANC

332.
Kraj in prireditelj: Maribor, AD Štajerska Maribor

333.
Datum tekmovanja: sobota, 13. oktober 2018 ob 11.00 uri.

334.
Zadnji dan prijav:  torek, 9. oktober 2018 (poštni žig) na naslov:

AD Štajerska Maribor, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor ali 
e-pošta: info@ad-stajerska.si

335.
Tekmovalne kategorije in dolžina proge:

1. mlajši pionirji A - letnik 2006 1000 m
2. mlajše pionirke A - letnik 2006 1000 m
3. mlajši pionirji B - letnik 2005 1000 m
4. mlajše pionirke B - letnik 2005 1000 m
5. starejši pionirji A - letnik 2004 1000 m
6. starejše pionirke A - letnik 2004 1000 m
7. starejši pionirji B - letnik 2003 1000 m
8. starejše pionirke B - letnik 2003 1000 m
9. mlajše mladinke - letnika 2001 in 2002 1000 m
10. mlajši mladinci - letnika 2001 in 2002 2000 m
11. starejši mladinci - letnika 1999 in 2000 3000 m
12. starejše mladinke - letnika 1999 in 2000 2000 m
13. članice - letnik 1998 in starejše 3000 m
14. člani - letnik 1998 in starejši 5000 m

Dolžina proge mora biti potrjena s strani TtK AZS. Organizator naj v okviru danih možnosti 
trasiranja proge upošteva poglavje Pravil za atletska tekmovanja. Proga naj poteka razen  
po ravnini tudi gor in dol. Skico in opis proge je potrebno poslati v potrditev en (1) mesec 
pred tekmovanjem.

336.
Pravica nastopa: na krosu imajo pravico nastopa občinske reprezentance s področja 
Republike Slovenije. Vsaka občinska športna zveza lahko prijavi za posamezno kategorijo  
le po eno tričlansko ekipo, od katerih se za končno razvrstitev točkujeta dva najboljša  
tekača ali tekačici.
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Prijave posameznikov SE BO UPOŠTEVALO le v primeru, ko občina (športna zveza) ne 
bo prijavila občinske reprezentance v nobeni kategoriji.
Atleti lahko nastopajo v svoji starostni kategoriji ali v eni starostni kategoriji višje.
Že prijavljene atlete je možno nadomestiti zaradi odsotnosti (bolezen, ...) z atleti, ki jih 
občinska reprezentanca dodatno pripelje s seboj. Zamenjava je možna najkasneje do 
90 minut pred začetkom tekmovanja.
Že prijavljene atlete ni možno prestavljati v druge starostne kategorije.

337.
Prijave in štartnina: poimenske prijave občinskih reprezentanc pošljejo občinske športne 
zveze na posebnem formularju. Formular bo organizator tekmovanja poslal občinskim 
športnim zvezam najkasneje do 25. septembra 2018.

Dokaz pravočasne prijave je poštni žig (9. oktober 2018) ali poslana prijava po e-pošti  
na naslov: info@ad-stajerska.si.
Zakasnelih prijav organizator  tekmovanja ni dolžan upoštevati.

Štartnina znaša 6 EUR za posameznega prijavljenega atleta.

338.
Uvrstitev v občinsko reprezentanco: tekač ali tekačica se uvrsti v občinsko
reprezentanco v prvi vrsti na osnovi stalnega bivališča, v drugi vrsti se upošteva
pripadnost podjetju ali šoli, nato pa se upošteva pripadnost športni organizaciji. 
Vrstni red kriterijev se tudi upošteva pri razsoji, če pride do nesporazumov glede prijav  
za dve ali celo več občinskih reprezen tanc.

339.
Urnik tekmovanja: pripravil ga bo organizacijski odbor ob sodelovanju delegata AZS.

340.
Točkovanje za vrstni red ekip: v točkovanju za razvrstitev občinskih reprezentanc se 
upošteva od treh nastopajočih atletov le dve (2) uvrstitvi boljših tekačev oziroma tekačic iz 
posamezne reprezentance.

Vrstni red ekip se določi na podlagi seštevka točk, pri čemer prvouvrščeni atlet dobi 1 točko, 
drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd.

Atlet, ki zaradi odstopa sotekmovalcev iz posamezne občinske reprezentance ostane sam,  
v ekipni razvrstitvi ne dobi točk.

Zmagovalec je občinska reprezentanca, ki ima najmanjši seštevek točk dveh atletov.
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V primeru enakega števila točk dveh ali več reprezentanc, odloča o razvr stitvi uvrstitev 
slabšega - drugouvrščenega tekača ali tekačice posamezne reprezentance.

341.
Točkovanje za vseekipnega zmagovalca: vse občinske reprezen tance tekmujejo tudi za 
vseekip nega zmagovalca - ne glede na to ali imajo ekipe v vseh kategori jah. Vrstni red se 
določi na podlagi seštevka točk ekip v posa meznih kategorijah.

Vse občine in mestne občine tekmujejo v enotni skupini.

Prvouvrščena občinska reprezentanca v posamezni kategoriji prejme toliko točk kot je 
uvrščenih občinskih ekip v posamezni kategoriji, drugouvrščena ekipa prejme eno (1) točko 
manj, tretjeuvrščena prejme dve (2) točki manj, itd. 

Vseekipni zmagovalec je občinska reprezentanca, ki ima največji seštevek točk.
V primeru enakega seštevka točk odloča o razvrstitvi večje število ekipnih 1. mest, nato  
2. mest, itd.

342.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Atleti, uvrščeni od 4. - 6. mesta, prejmejo spominske diplome organizatorja.
Prvouvrščena ekipa v vsaki kategoriji prejme pokal.
Ekipe, razvrščene od 2. - 3. mesta v posamezni kategoriji, prejmejo plaketo.
Prvo tri uvrščene ekipe v seštevku točk iz vseh 14 kategorij prejmejo pokale.

 AZS priskrbi:
	 •		14	zlatih,	14	srebrnih	in	14	bronastih	medalj;
	 •		14	pokalov	(za	1.	mesto	v	posamezni	kategoriji);
	 •		28	plaket	(za	2.	in	3.	mesto	v	posamezni	kategoriji);
	 •		3	pokale	(za	1.,	2.	in	3.	mesto	v	vseekipni	uvrstitvi).

 Organizator priskrbi:
 •		42	diplom.

343.
Končne določbe: tekmovanje se bo izvedlo po Pravilih za atletska tekmovanja, za razlago 
razpisa pa je pristojna TtK AZS, na tekmovanju pa delegat AZS.


