
PRAVILNIK TEKMOVANJA

Tekmuje se po pravilih Atletske zveze Slovenije. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev pred, med in po tekmovanju.

Na tekmovanju lahko nastopajo tekmovalci osnovnih šol (letnik 2001 in mlajši).

V primeru slabe udeležbe si organizator pridružuje pravico po združitvi posameznih kategorij (najmanj 8 tekmovalcev v kategoriji).

Vsak tekmovalec lahko tekmuje samo v svoji starostni kategoriji. 

Kategorije so: 

   DEČKI DEKLICE
 letnik 2009 (1 mali krog) 300 m 300 m

 letnik 2008 (1 mali krog) 300 m 300 m

 letnik 2007 (1 mali krog) 300 m 300 m

 letnik 2006 (1 srednji krog) 750 m 750 m

 letnik 2005 (1 srednji krog) 750 m 750 m

 letnik 2004 (1 veliki krog) 1.000 m 1.000 m

 letnik 2003 (1 veliki krog) 1.000 m 1.000 m

 letnik 2002 (2 srednja kroga) 1.500 m 1.500 m

 letnik 2001 (2 srednja kroga) 1.500 m 1.500 m

Šola lahko za vsako kategorijo prijavi neomejeno število tekmovalcev.

Najboljši trije tekmovalci v kategoriji prejmejo medalje, v kategorijah razredne stopnje od 4. do 6. mesta prejmejo diplome.

Najboljše tri osnovne šole prejmejo pokale.

Pokal prejme tudi osnovna šola z največjim številom sodelujočih (tekmovalcev) na tekmovanju.

Podelitev medalj in diplom (razredna stopnja) v vsaki kategoriji bo TAKOJ po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj v posamezni kategoriji.

Podelitev pokalov prvim trem osnovnim šolam in šoli z  največjim številom sodelujočih na tekmovanju bo po vseh končanih tekih.

Morebitne pripombe na rezultate vodja ekipe lahko izroči pritožbeni komisiji 20 min po objavi rezultatov.  Pritožbeno komisijo sestavljajo: 
Biserka Drinovec - vodja Področnega centra, vodja tekmovanja in vodja sodnikov.

Vsi tekmovalci po tekmovanju dobijo okrepčilo. Tekmovalci prijavljeni do 28. 9. 2015 prejmejo spominsko majico.

Na rezultatih so časi objavljeni samo pri prvih petih tekmovalcih v posamezni kategoriji.

PRAVILNIK EKIPNEGA TOČKOVANJA 

Šola lahko za vsako kategorijo prijavi neomejeno število tekmovalcev.

V točkovanju za razvrstitev najboljših osnovnih šol se sešteje točke najboljših 8-ih tekmovalcev posamezne osnovne šole. 

Vrstni red ekip se določi na podlagi seštevka točk posameznih tekmovalcev, pri čemer:
 prvi uvrščeni dobi 1 točko,  
 drugi uvrščeni 2 točki,  
 tretje uvrščeni 3 točke, itd.
Upoštevajo se dečki ali deklice, odvisno od tega, kdo je dosegel boljši rezultat.

Zmaga osnovna šola, ki ima najmanjši seštevek točk. 

V ekipnem tekmovanju osnovnih šol sodelujejo šole, ki imajo najmanj 8 tekmovalcev. V primeru enakega števila točk dveh ali več osnovnih šol, 
odloča o razvrstitvi 9., 10., … najboljši tekmovalec.
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PRAVILNIK TEKMOVANJA 
za TEKMOVANJE V KROSU za osnovne šole

7. TEK PO MAMUTOVIH POTEH 

TEKAŠKI SMUČARSKI 
KLUB TRIGLAV KRANJ


