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ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 

Zavod za šport Republike Slovenije Planica 

Združenje za gorske teke pri Atletski zvezi Slovenije 

Osnovna šola Simona Jenka Smlednik 

Turistično olepševalno društvo Smlednik 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Marko Valenčič – ravnatelj, otvoritveni govor 

Stanka Grah – organizacija tekmovanja 

Matjaž Ovsenek – organizacija tekmovanja 

Peter Lampič – priprava prog 

Sebastjan Kosec – priprava prog, reševalna služba 

Matjaž Ovsenek – predstavnik za stike z javnostjo 

Gregor Seme – glasba in ozvočenje 

Janja Bajde in Mari Kosec – pogostitev 

Majda Bobnar – administracija 

Tjaša Hočevar, Veronika Zajec – povezovanje programa 

Marjan Kastelic – predstavnik Združenja za gorske teke AZS 

Matjaž Ovsenek – urejanje biltena 

 

 

 



                          

URNIK TEKMOVANJA V GORSKIH TEKIH 

9.00 – 9.40 Prevzem štartnih številk 
 

9.40 – 10.00 Otvoritev tekmovanja 
 

10.00 Start najmlajše deklice 
 

10.10 Start najmlajši dečki 
 

10.25 Start mlajše deklice 
 

10.40 Start mlajši dečki 
 

10.55 Start starejše deklice 
 

11.10 Start starejši dečki 
 

11.25 Start mlajše mladinke 
 

11.40 Start mlajši mladinci 
 

11.55 Start starejše mladinke 
 

12.10 Start starejši mladinci 
 

12.40 Razglasitev rezultatov 
 

 

 

TEHNIČNA NAVODILA 

- Prevzem številk je na prizorišču tekmovanja med 9.00 in 9.40 uro. Vodje ekip prosimo za 
točen prihod na prireditev 

- Po prevzemu številk odidejo tekmovalci v garderobe ali na prostor za gledalce. 
- Možnost ogrevanja in priprave na tekmo je na za to označenem mestu. 
- Na kontrolo prijav pridejo tekmovalci 10 min pred startom. 
- Tekmovalna proga poteka navzdol in navzgor. 
- Vodje ekip prosimo, da počakajo na razglasitev ekipnih dosežkov. 
- Sprotne informacije bodo objavljene preko uradnega napovedovalca. 

 
  



                          

15. PRVENSTVO SLOVENIJE V GORSKIH TEKIH ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 
 
                                                    RAZPIS ZA LETO 2014 
 
ORGANIZATOR : Zavod za šport RS Planica, osnovna šola Simona Jenka Smlednik v sodelovanju s 

Turističnim društvom Smlednik in Združenjem za gorske teke pri Atletski zvezi Slovenije 
DATUM: sobota, 27. september 2014; prvi start ob 10 uri 

 
KRAJ TEKMOVANJA : Stari grad nad Smlednikom. Tekmovalci bodo tekli po poteh                  

Starega gradu . Osnovnošolci bodo tekli po krajši, krožni progi, srednješolci pa na podaljšani, prav 
tako krožni progi. Starta in cilja bosta skupna.  

 

KATEGORIJE IN 
DOLŽINE PROG: start 
proge je za vse kategorije na 
ploščadi pred okrepčevalnico 
pod Smleškim gradom. 
Proga vodi navzdol proti 
zgornjemu parkirišču in 
naprej proti Tilnu. Pred 
prvim spustom zavije ostro 
levo navkreber in nato po 

razgibanem grebenu nazaj do parkirišča; od tu se nadaljuje v drugi krog ali nazaj proti cilju.  
 

Kategorija rojeni dolžina vzpon / spust 
Promocijski tek 2004 in mlajši 1,3km 30m / 30m 
1. učenke 2003 in 2002 1,6km 65m / 65m 
2. učenci 2003 in 2002 1,6km 65m / 65m 
3. učenke 2001 in 2000 1,6km 65m / 65m 
4. učenci 2001 in 2000 1,6km 65m / 65m 

5. dijakinje 1999 in 1998 2,2km 110m / 110m 
6. dijaki 1999 in 1998 2,2km 110m / 110m 
7. dijakinje 1997 in 1996 2,2km 110m / 110m 
8. dijaki 1997 in 1996 2,2km 110m / 110m 

 
OPOZORILO : Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.  
 

TOČKOVANJE : Tekmovanje je posamično in ekipno, ki je ločeno za fante in dekleta za OŠ in SŠ. 
Za OŠ po dva najboljša rezultata iz vsake od dveh kategorij ( promocijski tek ne šteje za ekipno 

tekmovanje OŠ); za ekipo SŠ  štejeta najboljša rezultata iz dveh kategorij po spolu. 
 
PRIJAVE: Zadnji dan za prijave je četrtek, 25. september 2014. Prijava ekipe in posameznikov ter 

obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije). 
 
PRAVILA : Tekmuje se po predpisih Atletske zveze Slovenije. 
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HIMNA NAŠEGA KRAJA 
 

Smlednik naš je lep, 

če človek res ni slep 

ko pride v naš kraj, 

zamerka božji raj. 

P'r  nas imamo vse, 

kar poželi srce, 

kar duša uboga, mila 

rab', da b' se mal' spočila. 

Oj , luštno, luštno, luštno je prav res 

s harmoniko se odpravimo na ples. 

Še kej 

dej povej, 

zdej. 

Če hočeš jahati, 

ti Janhar poskrbi, 

saj konja pravega 

za rit vsako osedla. 

Po čem še je znan ta kraj, 

vsak vzkliknil bo Jeraj, 

tam jabolka gojijo, 

odličen sokec naredijo. 

Oj , luštno … 

Kamor  seže ti pogled, 

boš videl, da naš kmet 

obdeluje polja vsa 

marljivo, kar se da. 

 

Nad polju grad stoji, 



                          

kjer doma so vitezi 

in čuvajo tako 

prelepo to zemljo. 

Oj , luštno … 

Če se hočeš spokorit 

je najboljše it v hrib, 

saj Križev pot je tam 

s kapel'cami pos'jan. 

Za dober skok v svet 

je treba potrpet, 

pa pri knjigah dolgo ždet 

in v smleško šolo jet. 

Oj , luštno ... 

Uči nas zgodovina, 

da Lazarini je rodbina 

in tam stoji graščina, 

ki bo kmalu zopet silna. 

Kdor  hoče plavati, 

naj k Savi odhiti, 

a le za korajžne tiče 

to smleške so toplice. 

Oj , luštno ... 

Za živčke prava stvar 

je golf, a brez utvar, 

saj spravit žogico 

v luknjo ni lahko. 

Če lačen si al' sit 

moraš vsaj na sokec it' 

k Mesarju v oštarijo, 

kjer pr'jatli se dobijo. 



                          

Oj , luštno, luštno, luštno je prav res 

s harmoniko se odpravimo na ples. 

Še kej 

dej povej, 

zdej. 

Res lep je ta naš kraj, 

za Smlejce pravi raj, 

če rad užival bi vse to 

hitro pridi sem, pa bo. 

 

Avtorji: Žan JANHAR, 9. r                                                              Mentorica: Andreja KERČ, prof.  

              Žiga JERAJ, 9. r                                                                 zgodovine in dipl. etnolog 

              Valerija ŽEBOVEC, 9. r 

              Jaka CIPERLE, 9. r 

              Simon SKOK, 9. r 

              Špela ZAJC, 8. r 

              Ana ZAJC, 6. r 

              Ana POTOČNIK, 8. r 

 


