OBVESTILO STARŠEM
V soboto, 29. 10. 2016, se bomo udeležili Ljubljanskega maratona s Promocijskim tekom učencev od 1. do
5. razreda. Zbor je na Kongresnem trgu (blizu emončka). S seboj prinesite športno opremo.

ZBOR

DOLŽINA

URNIK ŠTARTOV
za učence 1. in 2. razreda ob 12.50 uri
za učence in učenke 1. in 2. razreda ob 12.30 uri
600m
za učenke 1. in 2. razreda ob 13.00 uri
za učence od 3.-5. razreda ob 13.10 uri
za učence in učenke od 3.-5. razreda ob 12.40 uri
1600m
za učenke od 3.-5. razreda ob 13.20 uri
Promocijski tek učencev in učenk od 1.-5. razreda je netekmovalnega značaja, brez spremstva staršev.

1. ZDRAVSTVENO VARSTVO Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob trasi in na cilju maratona bo dežurala
zdravniška služba.
2. TRASA PROGE Promocijski tek osnovnih šol se bo pričel na Slovenski cesti in končal na Kongresnem trgu. Trasa bo
potekala po ulicah in cestah središča mesta.
3. NAGRADE Vsi udeleženci bodo prejeli spominsko medaljo.
4. OBVEZNOSTI STARŠEV Starši se obvežete, da pripeljete otroke na zborno mesto, kjer jih prevzamemo učitelji
športa. Takoj po končanem teku jih prevzamete.
Obvestilo organizatorja: za lažje iskanje otrok od 1.-5. razreda in učiteljev v ciljnem prostoru, bomo letos v ciljni
prostor spuščali po enega učitelja, ki bo imel tablo z napisom šole. BREZ TABLE VSTOP NE BO MOGOČ.

OBVESTILO STARŠEM
V soboto, 29. 10. 2016, se bomo udeležili Ljubljanskega maratona z Osnovnošolskim tekom učencev od 6.
do 9. razreda. Zbor je na Kongresnem trgu (blizu emončka). S seboj prinesite športno opremo.
ZBOR

DOLŽINA
URNIK ŠTARTOV
6. r. 13.30
6. razreda ob 13.45
6. razreda ob 14.00
za učence in
7. r. 14.00
7. razreda ob 14.15
7. razreda ob 14.30
učenke
2000m
učenke:
učenci: 8. razreda ob 14.45
8. r. 14.30
8. razreda ob 15.00
9. r. 15.00
9. razreda ob 15.15
9. razreda ob 15.30
Osnovnošolski tek učencev in učenk od 6. - 9. razreda je tekmovalnega značaja.
1. ZDRAVSTVENO VARSTVO Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob trasi in na cilju maratona bo dežurala
zdravniška služba.
2. TRASA PROGE Tek osnovnih šol se bo pričel na Slovenski cesti in končal na Kongresnem trgu. Trasa bo potekala po
ulicah in cestah središča mesta.
3. NAGRADE Prvi trije tekmovalci (ke) prejmejo medalje in praktične nagrade. Vsi uvrščeni tekmovalci (ke) bodo
prejeli (e) spominsko medaljo.
4. PODELITEV NAGRAD Podelitev priznanj in nagrad bo ob 16.00 uri na Kongresnem trgu.
5. OBVEZNOSTI STARŠEV Starši se obvežete, da pripeljete otroke na zborno mesto, kjer jih prevzamemo učitelji
športa. Takoj po končanem teku jih prevzamete.
Ne pozabite vrniti čip učitelju športa.

