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NAČRT TRASE (ULICE, CESTE) TEKA TROJK  

ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE NA 3 KM 

 
Štart: Gostišče Livada - Hladnikova cesta • Hladnikova cesta • 
Ižanska cesta • Gruberjevo nabrežje • Prule • Grudnovo nabrežje 
• Hradeckega most • Krakovski nasip • Breg • Novi trg • Gosposka 

ulica • Cilj: Kongresni trg 

 
Datum: 3. 5. 2022 

 

OBVESTILO 
 

V soboto, 7. 5. 2022, bo potekal Tek trojk v Ljubljani. Tekmovanje se začne ob 9.10 s startom ob gostišču Livada in 

ciljem na Kongresnem trgu. Kategorije: Učenke in učenci letnik 2007 in mlajši tečejo 3000 m. Ekipa šteje tri tekače, 

ki morajo hkrati priteči v cilj. Teki potekajo po ljubljanskih ulicah, na katerih je v času tekmovanja popolna zapora. 
 

1. KRAJ PRIREDITVE Ljubljana, center mesta 2. TERMIN Sobota, 7. maj 2022, s pričetkom ob 9.10 uri 3. IZVAJALEC TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov 4. PRIJAVE Prijave so možne do 20. aprila 2022 
na spletni strani http://www.pohod.si. 5. TEKMOVALNE KATEGORIJE M1 - učenci, rojeni l. 2007 in mlajši Z1 - učenke, rojene l. 2007 in mlajše MZ1 - mešana trojka (po spolu) 6. URNIK ŠTARTOV M1 - učenci, rojeni l. 2007 in 

ml. ob 9.10 Z1 - učenke, rojene l. 2007 in ml. ob 9.10 MZ1 - mešana trojka ob 9.10 7. PRAVICA NASTOPA Pravico nastopa na teku trojk za osnovne šole imajo vsi tekmovalci/tekmovalke, ki so učenci/učenke osnovnih šol iste šole 

in so redno vpisani. 8. PREVOZI NA ŠTART Prevoz tekmovalcev za Tek trojk na 3 km do Gostilne Livada bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8. uri s postajališča Drama na 

Slovenski cesti v smeri proti Trnovem. 9. SPLOŠNA DOLOČILA Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa. Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, 

pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane. Stroške udeležbe krijejo šole, ki ekipe prijavljajo, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana. Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 

5. 5. od 13. do 16. ure na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana, v soboto, 7. 5. pa med 7. in 8. uro na Trgu republike. Vsaka trojka bo ob dvigu štartne številke dobila 3 čipe za enkratno uporabo, ki pa jih ne bo treba vračati. 

Tekmovalci in tekmovalke bodo na štartu športno opremo oddali v vreče, ki bodo prepeljane v garderobni šotor na Trgu republike. Za športno opremo, oddano na štartu, organizator ne jamči! Štartno mesto je pri Gostilni Livada, 

Hladnikova 15, cilj pa na Kongresnem trgu. Razglasitev in podelitev kolajn prvim trem uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci prejmejo za udeležbo spominsko majico 64. Pohoda 2022. 

Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po tekmovanju na spletni strani http://www.pohod.si. Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na 

Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev 

pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe. 10. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov Staničeva 41 tel.: 01 234 80 00 
in na spletni strani http://www.pohod.si Organizacijski odbor 64. Pohoda Ljubljana 2022 

 

TROJKE OŠ GORJE: 

OŠ GORJE 1MIX Kocjan Vid Repe Aljaž Golob Nina 

OŠ GORJE 2MIX Dolžan Tjaž Larisi Neža Dornik Patricija 

OŠ GORJE 3M Repe Ožbej Žemva Timotej Papler Žan 

OŠ GORJE 6Ž Bijol Živa Majer Maša Poklukar Anamarija 

 

Šolski kombi = 8 otrok + vozilo staršev (4 otroci) = 12 tekačev = 4 trojke – prosimo starše za pomoč pri prevozu. 
 

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: 

Zbor pred OŠ Gorje bo v soboto, 7. 5. 2022 ob 6.30, odhod šolskega kombija in vozila staršev??? v Ljubljano 

ob 6.35, povratek v Gorje bo najkasneje do 14.00. Učence na tekmovanje spremlja učitelj ŠPO, Nenad Pilipovič, ki 

bo tudi voznik šolskega kombija. 
 

OPREMA: 
Superge, kratke hlače ali dres, kratka majica, trenirka ali oprema za slabo vreme, rezervno oblačilo, dežnik, 

malica,… 
 

PROSIMO, DA PODPIŠETE SPODNJE SOGLASJE, GA IZREŽETE VAŠ OTROK PA GA 

NAJKASNEJE DO ČETRTKA, 5. 5. 2019 PRINESE IN VROČI NENADU PILIPOVIČU. 

---IZREŽITE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOGLASJE 
Spodaj podpisani___________________________ (starši ali skrbniki) soglašam, da gre moj otrok,  

 

__________________________, učenec _______ razreda,7. 5. 2022 na Tek trojk, v Ljubljano.  

 

Moj otrok je nezgodno zavarovan pri zavarovalnici _____________________.  
 

Lahko pomagam pri prevozu z mojim vozilom: DA   NE (obkrožite). Če je odgovor DA, št. otrok, ki  

 

jih lahko peljete: ______. Kontaktna številka za natančnejši dogovor: ____________________.                                                              

 

Podpis staršev ali skrbnikov: 

 
 

_______________________ 
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