
 

      

Ob 100 letnici prve smučarsko tekaške tekme v 

Planici vas z veseljem vabimo ŠOLSKI PLANIŠKI 

MARATON - Tehnični bilten 

Sobota, 8. januar 2022 
 

ORGANIZACIJA Organizator: Zavod za šport RS Planica.  

Lokacija: NC Planica 

Informacije: sst@sport.si 
 

Informativna pisarna ŠPM bo odprta od 8.00 naprej, kjer mentorji sporočite število 
udeležencev, prevzamete štartne številke in oddate podpisane prijavne obrazce, ki veljajo 
tudi kot potrdilo za izpolnjevanje pogojev PCT za vse navedene osebe. Brez podpisanega 
prijavnega obrazca udeležba ne bo mogoča! 
 
COVID protokol 
Udeleženci morajo v času prireditve na vseh prireditvenih prostorih v času, ko ne nastopajo, 
vzdrževati medosebno varnostno razdaljo 1,5 m oz. morajo obvezno nositi zaščitno masko v 
primeru, da te razdalje ne morejo vzdrževati z ostalimi udeleženci. Spremljevalci otrok s strani 
šol so dolžni skrbeti, da se skupine posameznih šol med seboj ne mešajo in da otroci ohranjajo 
primerno razdaljo 1,5 m. 
 
 

1. PRAVILA IN KATEGORIJE - Šolski planiški maraton (ŠPM) - netekmovalni del  
 

Planinski pohodi  
- planinski pohod v Tamar (v obe smeri 7,2 km)  
 

Pohod s tekaškimi smučmi in planinske pohode bodo vodili usposobljeni vodniki organizatorja, 

šole  morajo zagotoviti ustrezno število učiteljev spremljevalcev, kot zahtevajo normativi. 

Udeleženci se zberejo na zbornem mestu za pohod (glej zemlejvid) , vodja skupine se mora 

zglasiti pri vodniku pohoda in mu sporočiti natančno število udeležencev, da ima vodnik 

natančne podatke o številu pohodnikov. Za učence so odgovorni njihovi spremljevalci!  

Udeleženci morajo imeti ustrezno opremo za zimske razmere (za smučarski tek in planinske 

pohode)! Opreme si ni mogoče izposoditi na dan prireditve.  

V vseh kategorijah lahko sodelujejo učenci OŠ in OŠPP, dijaki SŠ, prijavljeni pedagoški delavci, 

starši in vsi ljubitelji smučarskega teka, pohodništva. Prireditev ŠPM je netekmovalne narave, 

zato rezultati ne bodo objavljeni! 
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Smučarski teki  

- smučarski tek na 2 km  
- smučarski tek na 6 km (3 x 2 km)  
- smučarski tek na 10 km (5 x 2 km)  
- pohod s tekaškimi smučmi v Tamar ( v obe smeri 7,2 km) 
 
*Profil kroga za smučarski tek: 
- dolžina 2000m  
- 30 m višinske razlike 

 

Udeleženci se od 11.00 odpravljajo na krog za tek na smučeh v manjših skupinah - mehurčkih. 

Učenci naj se na progi vedejo odgovorno do sebe in drugih. Skupinskega štarta zaradi 

zagotavljanja pravil COVID v letošnjem letu ne bo.  

OPOZORILO: V skupnih pravilih Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/2022 je opredeljeno, 

da ekipo (skupino) spremlja vodja, ki je lahko učitelj šole ali zunanji sodelavec. Udeležence spremlja toliko 

spremljevalcev, kot je opredeljeno v šolski zakonodaji (Pravilnik o normativih in standardih) za spremstva otrok 

izven šolskega prostora. Za učence so odgovorni njihovi spremljevalci in učitelji!  

 

2. PRAVILA IN KATEGORIJE – šolsko državno prvenstvo v smučarskem teku (ŠDP)  

Tek na smučeh  

- Učenke in učenci, letnik 2007 in mlajši – kategorizirani (s SLO točkami), 4000 m (2 x 2000 m), 

start ob 9.15, prosta tehnika.  

- Učenke in učenci, letnik 2007 in mlajši – nekategorizirani (brez SLO točk), 2000 m, start ob 

9.45, prosta tehnika.  

 

Za DP v smučarskem teku velja prosta tehnika teka. DP prvenstvo bo v letošnjem letu potekalo 
na način individualnih štartov, vsakemu tekmovalcu se bo izmeril individualni čas!  Štartna lista 
bo objavljena v četrtek 6. 1. 2022 na spletni strani sportmladih.net. Štartni interval bo 
predvidoma na 30 sekund. Tekmovalci morajo v času čakanja na štart, čakanjem na uradne 
rezultate, podelitvijo in ostalimi aktivnostmi vzdrževati medosebno varnostno razdaljo 1,5 m 
oz. morajo obvezno nositi zaščitno masko v primeru, da te razdalje ne morejo vzdrževati z 
ostalimi udeleženci. 
 
Tekmovanje kategoriziranih in nekategoriziranih tekmoval(k)cev v teku na smučeh šteje tudi 
ekipno, in sicer se za ekipni rezultat šteje 8 najbolje uvrščenih tekmoval(k)cev v katerikoli 
kategoriji. Vrstni red ekip se določi na podlagi seštevka točk posameznih tekmoval(k)cev, pri 
čemer prvi uvrščeni dobi 1 točko, drugi uvrščeni 2 točki, tretje uvrščeni 3 točke, itd. Zmaga OŠ, 
ki ima najmanjši seštevek točk. V ekipnem tekmovanju OŠ sodelujejo le šole, ki imajo najmanj 
8 uvrščenih tekmoval(k)cev. V primeru enakega števila točk dveh ali več OŠ, odloča o razvrstitvi 
9., 10., … najboljši tekmoval(ka)ec. 
 



 

      

Opozorilo: Med kategorizirane tekmovalce se štejejo tekmovalci, ki so evidentirani v seznam 

registriranih tekmovalcev pri Smučarski zvezi Slovenije kot smučarji tekači, kombinatorci ali kot 

tekmovalci v biatlonu v zadnjih dveh sezonah. Tekmuje se po pravilih SZS. Vsi tekmovalci, učenke in 

učenci, tekmujejo na lastno odgovornost oz. na odgovornost OŠ, ki jih prijavi. Šole morajo ob dvigu 

startnih številk položiti kavcijo 30 €, ki jo dobijo vrnjeno ob vrnitvi vseh štartnih številk! 

 

 

3. PRIZNANJA, NAGRADE  
1. Priznanja DP v teku na smučeh 

ŠPM: podelili bomo pokale za prve tri OŠ in SŠ po številu sodelujočih udeležencev. ŠDP v 

smučarskem teku: prvi trije uvrščeni tekmovalci (učenke in učenci) v vsaki tekmovalni kategoriji 

prejmejo medalje. Pokale prejmejo prve tri uvrščene osnovne šole. Razglasitev bo ob 11.15 

(glejte urnik prireditve).  

 

2. Žrebanje velike nagrade – Gorenjka čokolada velikanka 

Za zaključek dogodka bomo izžrebali šolo, ki bo prejela veliko nagrado. V žrebu bo vsaka šola, 

ki bo pripeljala na prireditev (štejejo vsi udeleženci ŠPM in tekmovalci ŠDP) vsaj 15 učencev, 

udeležencev (15 udeležencev = 1 kartonček v bobnu; 30 udeležencev dva kartončka; 45 

udeležencev trije kartončki v bobnu itd.), sodelovala v žrebanju za glavno nagrado za ekipe šol: 

7-kilogramsko čokolado velikanko proizvajalca Žito Gorenjka iz Lesc. Izžrebana šola mora 

nagrado prejeti na mestu opravljanja žreba na razglasitvenem odru, v primeru da šola nagrade 

ne prevzame oz. ni prisotnega predstavnika se žreb ponavlja, dokler prva izžrebana šola ne 

prevzame nagrade.  
 

  



 

      

4. Okvirni urnik: 
 

 
8.00 – 8.50  Odprta prijavna pisarna – ŠDP v smučarskem teku  

8.50 - 10.00 Odprta prijavna pisarna – ŠPM  

9.05 – 9.35 Start kategoriziranih učencev in učenk – ŠDP v 
smučarskem teku  

9.45 – 10.20 Start nekategoriziranih učencev in učenk – ŠDP v 
smučarskem teku  

10:25 - 12:50 Začetek planinskega pohoda v Tamar (v obe smeri 7,2 km)  

10:35 - 12:50 Pohod na smučeh v Tamar 

10:45 - 11:00 Otvoritev 

11.00  Začetek smučarskega teka na 2, 6 in 10 km – ŠPM  

11.15 Podelitev medalj, diplom in pokalov za ŠDP v smučarskem 
teku 

11:30 - 12:40 spremljevalne dejavnosti (meritev hitrosti teka na smučeh, 
disk golf, tekaški poligon, igre na snegu,…) 

12:55 - 13:00 zaključek prireditve (žrebanje čokolade velikanke) 

 

  



 

      

5. Zemljevid prireditvenega prostora: 

 


