DATUM: 25. september 2017
Vsem OŠ v občinah UE Šentjur in Dobje

RAZPIS
MEDOBČINSKEGA jesenskega PRVENSTVA V KROSU ZA OŠ za
šol. l. 2017/2018
KRAJ: Šentjur (pomožno travnato nogometno igrišče).
DATUM: ponedeljek, 9. 10. 2017 ob 14.h (sestanek vodij ekip), 14.15h (otvoritev),
14.25h (začetek tekmovanja (učenci 5. razred)).
ORGANIZATOR: Atletski klub Asfalt Kovač Šentjur (v nadaljevanju AKŠ).
RAZPISNA DOLOČILA in DISCIPLINE (proga je dolga 1000m):
 Učenci in učenke 5. razreda (letnik 2007 in mlajši)
 Učenci in učenke 6. razred (letnik 2006)
 Učenci in učenke 7. razred (letnik 2005)
 Učenci in učenke 8. razred (letnik 2004)
 Učenci in učenke 9. razred ( letnik 2003)
PRIJAVE: do četrtka, 5. oktobra 2017 do 15. ure izključno preko spletne aplikacije
AKŠ http://kros.aksentjur.si (povezavo in ostale inf. najdete tudi na spletni strani
AKŠ http://www.aksentjur.si). Dostop do prijave vsake šole (pooblaščenci):
dostopne podatke ste že prejeli na e-naslov vaše OŠ pred časom, ko ste prijavljali
na Medobčinsko prvenstvo OŠ UE Šentjur VAP, MAP za šol. l. 2015/2016 . Vstopni
podatki so torej enaki. Sistem prijave se odpre v četrtek, 21. 9. 2017 zjutraj.
Uporabljajte spletni brskalnik Google Chrome.
Vse prijavitelje opozarjamo na točnost, ob navedeni uri se sistem prijave zapre.
Dodatnih prijav ali sprememb NE BO MOŽNO urejati!
Atletski klub ŠENTJUR – AKŠ, Cesta Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur
www.aksentjur.si | www.facebook.com/aksentjur | info@aksentjur.si | gsm: 031 826 969
Vpisani v register društev pri UE Šentjur – Davčna št.: 85867730 – Nismo davčni zavezanci!
TRR: SI56 0510 0801 4849 140 (ABANKA d.d.)
AKŠ je društvo, ki deluje v javnem interesu: vpis v register pod št. DJI-118/2007
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DODATNA DOLOČILA:


V vseh disciplinah lahko OŠ prijavi največ 5 tekmovalcev.



Tekmovalci lahko tekmujejo v šprintericah.



Vsak tekmovalec prejme za svoj nastop štartno številko organizatorja z štirimi
sponkami…oboje se po tekmovanju vrača. Štartne številke s sponkami
dvigne v prijavnici vodja ekipe (1 uro pred prvim štartom) in jih takoj po
tekmovanju tudi skupaj s sponkami vrne. Poškodovana ali ne vrnjena številka
se zaračuna 2€.



Garderobe in sanitarije bodo v stavbi športnega parka Šentjur (garderobe
spodaj), stvari ne puščate v garderobah. Šolam priporočamo, da se
tekmovalci preoblečejo na matičnih šolah.



Organizirana bo prijavnica, zbor v njej 10 min pred štartom, v njej se vrši
kontrola štartnih številk, skupen odhod na štart.



Vseekipno točkovanje šol
Za vseekipni vrstni red se upošteva pet (5) najboljših uvrstitev šole v
tekmovalnem delu (ne glede na kategorijo in LOČENO PO SPOLU). Zmaga
šola z najmanjšim številom točk. V primeru enakega števila točk o uvrstitvi
šole odločajo višje uvrstitve tistih, ki so se upoštevali za točkovanje.

PRIZNANJA in nagrade: Prvi trije v posamezni disciplini prejmejo medalje, najboljše
tri ekipe (OŠ) ločeno po spolu pa pokale.
ŠTARTNA LISTA in REZULTATI: štartna lista bo objavljena na oglasni deski in dan pred
tekmovanjem na spletni strani AKŠ. Rezultati bodo objavljeni po tekmovanju na
oglasni deski in naslednji dan na spletni strani AKŠ.
DODATNA OBVESTILA:
 Od udeleženih šol, vodij ekip, spremljevalcev, gledalcev in tekmovalcev
pričakujemo, da boste upoštevali navodila organizatorja ter skrbeli za red in
čistočo med in po končanem tekmovanju. Smeti (ostanke škatel, sokov, papirja
od hrane,...) je potrebno odnesti - odpeljati s sabo na matično šolo.
 Vsi udeleženci oziroma šole sodelujejo in tekmujejo na lastno odgovornost,
organizator ne odgovarja za morebitne kraje in poškodbe.
Atletski pozdrav!
Rok Novak, vodja tekmovanja
Atletski klub Šentjur
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