
 
 

 

 

 
MEDIJSKO POROČILO ŠŠT – individualne panoge 

objava na spletni strani www.sportmladih.net  
 
Športna panoga: Cestno kolesarstvo 
Starostna kategorija in spol: Dečki, deklice od 1999 do 2005 
Stopnja tekmovanja: Državno tekmovanje  
Kraj in datum tekmovanja: Tacen, 25.9.2013 
 
Kratko vsebinsko poročilo: 
 
Na policijskem poligonu v Tacnu se je v sredo 25.9.2013 zbralo skoraj 60 osnovnošolcev 
in osnovnošolk, ki so se merili za naslove šolskih državnih prvakov in prvakinj. Krog v 
dolžini 400 metrov je kar tehnično zahteven, saj so si trije zavoji povsem različni in jih je 
potrebno prepeljati zelo previdno. Tudi krajši vzpon je po nekaj krogih že kar zahteven, še 
posebej, če je takoj za zavojem kjer se hitrost zelo zmanjša.  
Najmlajše kategorije dečkov in deklic letnika 2003 in mlajših so morali prepeljati dva 
kroga. Pri dekletih je nastopilo eno dekle, pri fantih pa se je bil pravi boj za naslov 
državnega prvaka. Z vsega pol sekunde prednosti je zmagal Jon Poljanec iz OŠ Šentvid. 
V kategoriji letnikov 2001- 2002 je bilo že precej več konkurence in tudi tu so bili med 
najboljšimi zelo majhne razlike, prevoziti pa so morali tri kroge oz 1200 metrov. Pri 
dekletih je zmagala Maša Povše iz OŠ Dragomelj, med fanti pa Šranc Andrej iz OŠ Gorje.  
V najstarejši kategoriji je med dekleti državna šolska prvakinja postala Karin Penko iz OŠ 
Sostro, med fanti pa Luka Sagadin iz OŠ Cirkovce.  
Zelo nas veseli številčna udeležba učenk in učencev, še posebej pa veliko število osnovnih 
šol, ki os pripeljale svoje učence. Državni prvaki v ekipni razvrstitvi osnovnih šol pa so 
postali Osnovna šola Gorje, ki je imela kar dva državna prvaka. Druga je bila OŠ 
Dragomelj, tretja pa OŠ Šentvid. 
 
 
 
 
Predlog sportikus poteze: 
 
 
 
 
 
Prosimo vas, da poročilo in rezultate tekmovanja v PDF obliki posredujete na e-naslov 
sst@sport.si, ter v prilogi posredujete tudi tri fotografije s tekmovanja (v polni velikosti) za 
objavo na spletni strani www.sportmladih.net.  
 


