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ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 
Osnovna šola Simona Jenka Smlednik 

Turistično olepševalno društvo Smlednik 

Združenje za gorske teke pri Atletski zvezi Slovenije 

Zavod za šport Republike Slovenije Planica 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 
Marko Valenčič – ravnatelj, otvoritveni govor 

Stanka Grah – vodja tekmovanja 

Matjaž Ovsenek – organizacija tekmovanja 

Peter Lampič – priprava prog 

Sebastjan Kosec – priprava prog, reševalna služba 

Marko Valenčič – predstavnik za stike z javnostjo 

Gregor Seme – glasba in ozvočenje 

Janja Bajde in Mari Kosec – pogostitev 

Majda Bobnar – administracija 

Alja Primc – povezovanje programa 

Marjan Kastelic – delegat AZS za gorske teke 

Matjaž Ovsenek – urejanje biltena 
 

 

 

 

PRITOŽBENA KOMISIJA 
Zdravko Peternelj - koordinator atletskih šolskih tekmovanj 

Marjan Kastelic - delegat AZS za gorske teke 

Stanka Grah - vodja tekmovanja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

               
 

 

          

 

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. 



            

               
 

 

          

 

 

 

 

18. PRVENSTVO SLOVENIJE V GORSKIH TEKIH  

ZA OSNOVNE IN SREDNJE  ŠOLE 

 

 

RAZPIS  

 

 

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, 23. september 2017; 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 

Smledniškim 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 START 

Promocijski tek 2007 in mlajši 1,3km 30m / 30m 10:00 

1. učenke 2005 in 2006 1,6km 65m / 65m 10.25 

2. učenci 2005 in 2006 1,6km 65m / 65m 10.40 

3. učenke 2003 in 2004 1,6km 65m / 65m 10.55 

4. učenci 2003 in 2004 1,6km 65m / 65m 11.10 

5. dijakinje 2001 in 2002 2,2km 110m /110m 
11.25 

6. dijaki 2001 in 2002 2,2km 110m /110m 11.40 

7. dijakinje 1999 in 2000 2,2km 110m /110m 11.55 

8. dijaki 1999 in 2000 2,2km 110m /110m 12.10 
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RAZGLASITEV REZULTATOV: ob 12.50 na Starem gradu pod razvalino. 

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 ekipno tekmovanje tako OŠ kot SŠ se upoštevata po dva najboljša rezultata iz vsake od dveh 

starostnih kategorij, ločno za fante in dekleta. Promocijski tek ne šteje za ekipno tekmovanje 

OŠ. 

PRIJAVE: Zadnji dan za prijave je četrtek, 21. september 2017. 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. 

 

REKORDERJI  PROGE   2005-2016  (STARI GRAD) 

 
 DOLŽINA VZPON/ SPUST IME IN PRIIMEK REKORD 

PROGE 

LETO 

OŠ deklice 1,6 km 65m/65m Karin Gošek 5:52 min 2012 

OŠ  dečki 1,6 km 65m/65m Rok  Sušnik 5:46 min 2012 

OŠ  st. deklice 1,6 km 65m/65m Anja Mandeljc 5:55 min 2013 

OŠ  st. dečki 1,6 km 65m/65m Matevž Planko 5:19 min 2012 

Ml. mladinke 2,2 km 110m/110m Sara Jesenko 8:42 min 2012 

Ml. mladinci 2,2 km 110m/110m Urban Jereb   

Bor Grdadolnik           

7:21 min 

7:21 min 

2009 

2012 

St. mladinke 2,2 km 110m/110m Tanja Žakelj 8:33 min 2005 

St. mladinci 2,2 km 110m/110m Matija Oblak 

Bor Grdadolnik 

7:22 min 

7:22 min 

2009 

2013 

 
 
 

 

 



            

               
 

 

          

 

 

Intervju z deskarjem Rokom Flandrom 

 
Rok Flander je eden najuspešnejših slovenskih deskarjev na snegu. Odšel je na Olimpijske igre v 

Torino, kjer je osvojil sedmo mesto (2006) in Vancouver, kjer je osvojil osmo mesto (2010). Po 

velikem številu nagrad je zbirko dopolnil še z naslovom svetovnega prvaka v paralelnem 

veleslalomu leta 2007 v Italiji. Poleg deskanja pa je včasih obiskoval OŠ Simona Jenka Smlednik. 

Tole pa je njegov intervju o spominih na osnovno šolo in gorskih tekih. 

 

Kako si se počutil, ko si obiskoval OŠ Simona Jenka Smlednik? 

- Spomini na OŠ so vsekakor dobri spomini in z veseljem bi še enkrat obiskoval to šolo, seveda, če 

bi se dalo zavrteti čas nazaj. 

 

Kdo je bil tvoj najljubši učitelj? 

- Najljubšega učitelja nisem imel. 

 

Kateri je bil tvoj najljubši predmet? 

- Najljubši predmet bi rekel, da je geografija, sicer pa sem že od nekdaj bil zaljubljen v šport. 

 

Si se veselil obiskovanja šole? 

- Spominjam se prvega dne, ki je bil nočna mora, no pa potem ni bilo tako hudo. Ne bi rekel, da 

sem imel šolo najrajši, a sem jo vseeno z veseljem obiskoval. 

 

Kakšen uspeh si imel? 

- Večinoma prav dober. 

 

Kaj si želel postati po poklicu, ko si bil še v osnovni šoli? 

- Športnik. 

 

Kje in kdaj si začel deskati? 

- Na Krvavcu, in sicer mi je bilo 12 let. 

 

Kje najraje deskaš? 

- Najraje deskam po neokrnjenih prostranstvih celega snega, torej powdra, pa naj bo kjerkoli. 

 

Katere nagrade si bil najbolj vesel? 

- Vesel sem vseh nagrad. Najbolj pa sem se veselil uspeha svetovnega prvaka. 

 

  



            

               
 

 

          

Ko si bil na gorskih tekih, si jih tudi ti moral obvezno obiskovati? 

- Jasno. 

 

So ti bili gorski teki všeč? 

- Zmerno všeč. Vedno sem imel rajši športe, kjer pride tehnika bolj do izraza. 

 

Katero najboljše mesto si dosegel? 

- Ponavadi sem bil spredaj, a nikdar prvi v gorskih tekih. 

 

Ti je všeč Smlednik z njegovo okolico in kaj ti je pri njem najbolj všeč? 

- Smlednik z okolicami mi je zelo všeč in vedno znova se vračam v te kraje. Mislim, da je najlepši 

kraj Smleški grad, ki ima ogromen potencial, ki pa trenutno ni izkoriščen. 

 

Kateri dogodek ti je najbolj ostal v glavi, ko si obiskoval OŠ? 

- Nikoli ne bom pozabil, ko sem prišel v šolo po tem, ko sem prejšnji dan treniral na Krvavcu, moj 

izgovor za odsotnost pa je bil, da sem bil bolan. Glede na sledove sonca na mojem obrazu in obrisa 

očal je bilo jasno, da nisem bil bolan in spominjam se, da je to zelo razjezilo učitelja telesne vzgoje 

gospoda Matjaža. 

  

 

 

 
 

  
                                          Pripravila in intervjuvala: Katarina Černivec  

 


