
 
 
 

      
 

                                          
 

PRIREDITELJ 

Mestna občina Ljubljana 

IZVAJALEC 

Zavod za šport RS Planica, TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov in Atletska zveza 

Slovenije 

KRAJ IZZIVA 

Okolica vrtca ali šole 

DATUM IN ČAS IZZIVA 

1. - 24. 10. 2021 

 
Informacije:  Zdravko Peternelj 
e-pošta: zdravko.peternelj@atletska-zveza.si 
telefon:  031 20 30 10 

 

Maratonski izziv za vrtce, osnovne in srednje šole 

(vrtec, 1. triada, 2. triada, 3. triada in srednja šola) 
 

 

Obdobje tekmovanja 

Izvajanje v obdobju od 1. 10. do 24. 10. 2021 
 

Izziv se opravlja v skladu z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi znotraj dovoljenih skupin, ki se lahko 
v tistem obdobju združujejo! 
 

Tekmovalna stopnja 

Tekmovanje se odvija na nivoju vrtca, osnovne šole in srednje šole.  

 

Starostna kategorija 

vrtec, 1. triada, 2. triada, 3. triada in srednja šola 
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DOLŽINA PROGE 

• Srednja šola 42 km (vsak član ekipe preteče 3000m) 

• 3. triada osnovnih šol 21 km (vsak član ekipe 2100m) 

• 2. triada 10 km (vsak član ekipe 1000m) 

• 1. triada 4 km (vsak član ekipe 400m) 

• vrtec 2 km (vsak član ekipe 200m) 

 

Način izvedbe 

Pedagog sestavi ekipe znotraj razreda ali skupine po 10 otrok (lahko več ekip), v srednjih šolah po 14 
dijakov. Vsak član ekipe odteče svoj delež razdalje maratonskega izziva. Časi članov ekipe na predpisani 
razdalji se izmerijo in seštejejo. Sešteti čas se vnese v aplikacijo Športni izziv: 
https://izziv.sportmladih.net/    
 
 

Udeležba v izzivu 

Šola v izzivu sodeluje tako, da športni pedagog za posamezno ekipo vnese rezultat v aplikacijo Športni 
izziv - https://izziv.sportmladih.net/ z uporabniškim računom, ki ga ima za svojo šolo. V primeru, da v 
aplikaciji račun športnega pedagoga šole ni povezan s šolo, se prosimo, obrnite na sst@sport.si.  
 
 
Povezava na izzive:  
       vrtec: https://izziv.sportmladih.net/challenge/view/thMf30  
1. triada: https://izziv.sportmladih.net/challenge/view/L3i2zf  
2. triada: https://izziv.sportmladih.net/challenge/view/QNS4Ck  
3. triada: https://izziv.sportmladih.net/challenge/view/GGLEmU  
srednje šole: https://izziv.sportmladih.net/challenge/view/zLNtjJ  

 
Rezultati 
Končni rezultati bodo objavljeni na spletni strani Športa mladih in Volkswagen Ljubljanskega maratona. 

 

Nagrade 

V namen spodbujanja udeležbe bomo praktične nagrade žrebali izmed vseh prejetih rezultatov, 

oddanih s strani šol in vrtcev v aplikaciji Športni izziv pri posameznem izzivu v kategoriji.  

 

Izžrebali bomo: 

- 6 ekip (majica Šport mladih – Športni izziv za vsakega člana ekipe) 

- 20 ekip (svetilka Šport mladih za vsakega člana ekipe) 

- 10 ekip (torba Ljubljanski maraton) 
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Dodatni izziv za najhitrejše tekače. Ali lahko s skupnimi močmi prehitite 

rekordne čase Ljubljanskega maratona?  

(42.195 m) MOŠKI: 2:04:58 Sisay Kasaye LEMMA            

(42.195 m) ŽENSKE: 2:21:26 Bornes Chepkirui KITUR 

  

(21.098 m) MOŠKI: 1:04:55 Primož KOBE  

(21.098 m) ŽENSKE: 1:11:45 Helena JAVORNIK  

 

(10.000 m) MOŠKI: 30:52 Jan KOKALJ          

(10.000 m) ŽENSKE: 33:23 Klara LUKAN 

  

  


