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Št.: 1.
Datum: 12. 10. 2017

OBVESTILO
V soboto, 28. 10. 2017, bo potekalo šolsko državno tekmovanje, 22. Ljubljanski maraton, ki bo
hkrati tudi Šolsko državno prvenstvo v uličnih tekih. Tekmovanje se začne ob 12.50 v Ljubljani s
startom na Slovenski cesti (pri Konzorciju) in ciljem na Kongresnem trgu. Kategorije:
Promocijski tek za učence 1. – 5. razreda ima netekmovalni značaj,
rezultati ne bodo objavljeni:
- promocijski tek za učence 1. in 2. razreda na 600 m ob 12.50 uri
- promocijski tek za učenke 1. in 2. razreda na 600 m ob 13.00 uri
- promocijski tek za učence od 3. - 5. razreda na 1350 m ob 13.10 uri
- promocijski tek za učenke od 3. - 5. razreda na 1350 m ob 13.20 uri

Tekmovalne kategorije – VSI TEČEJO NA 1800 m:
- tek za učence 6. razreda OŠ (2006) ob 13.45 uri
- tek za učenke 6. razreda OŠ (2006) ob 14.00 uri
- tek za učence 7. razreda OŠ (2005) ob 14.15 uri
- tek za učenke 7. razreda OŠ (2005) ob 14.30 uri
- tek za učence 8. razreda OŠ (2004) ob 14.45 uri
- tek za učenke 8. razreda OŠ (2004) ob 15.00 uri
- tek za učence 9. razreda OŠ (2003) ob 15.15 uri
- tek za učenke 9. razreda OŠ (2003) ob 15.30 uri

Za ekipni vrstni red se upošteva osem najboljših uvrstitev šole v tekmovalnem delu (ne glede na
kategorijo in ne glede na spol). Zmaga šola z najmanjšim številom točk. Prvi(e) tri(je)
tekmovalci(ke) prejmejo medalje in praktične nagrade, prve tri uvrščene ekipe pa pokale.
POMEMBNA JE UDELEŽBA VSEH NAJBOLJŠIH TEKAČEV OŠ GORJE. Več informacij
najdete na spletni strani OŠ Gorje pod »Novice« ali pod »Šport«.
Vaš otrok je bil izbran v ekipo OŠ Gorje in bo sodeloval na tekmovanju, če starši soglašate s
tem. OTROK BREZ SOGLASJA STARŠEV NE BO NASTOPAL NA TEKMOVANJU.
ODHOD:
Odhod avtobusa (stroške pokrije Občina Gorje - ISKRENA HVALA !!!) izpred OŠ Gorje bo v
soboto, 28. 10. 2017, ob 10.30, povratek v Gorje bo najkasneje do 18.00. Učence na
tekmovanje spremljajo učitelji OŠ Gorje. Vodja odprave bo učitelj ŠPO, Nenad Pilipovič.
OPREMA:
• Superge, kratke hlače ali dres, kratka majica, trenirka ali oprema za slabo in MRZLO vreme,
rezervno oblačilo, nahrbtnik, malica, nekaj denarja …
PROSIMO, DA PODPIŠETE SPODNJE SOGLASJE, VAŠ OTROK PA GA OSEBNO IZROČI
NENADU PILIPOVIČU, ČIMPREJ ALI NAJKASNEJE V PETEK, 20. 10. 2017.
---IZREŽITE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOGLASJE
Spodaj podpisani___________________________ (starši ali skrbniki) soglašam, da gre
moj otrok _____________________________ učenec _______ razreda, 28. 10. 2017 na
državno šolsko tekmovanje 22. Ljubljanski maraton.
Moj otrok je nezgodno zavarovan pri zavarovalnici _____________________________.
Podpis staršev ali skrbnikov:
_______________________
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