SOOBLIKUJ LETOŠNJI MARATON

SPREJMI IZZIV

Šport mladih vam ponuja nabor športnih izzivov in vaj z različnih športnih panog, s katerimi se
lažje pripravite na tekmovanja ali pa le popestrite ukvarjanje s športom.
Udeležite se izziva in se primerjajte z drugimi šolami, športniki, prijatelji ali samim sabo. Starost
in spol nista pomembna, pomembna je le dobra volja in veselje do športnega gibanja in izzivov,
ki nam jih šport ponuja.
Popestrite si dan s Športnim Izzivom – Športa mladih.
KRAJ IZZIVA
Okolica šole
DATUM IN ČAS PRIREDITVE
1. 10.–24. 10. 2021
PRIREDITELJ
Mestna občina Ljubljana
IZVAJALEC
Zavod za šport RS Planica, TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih
programov in Atletska zveza Slovenije
OBDOBJE TEKMOVANJA

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


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



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



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



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



vrtec 2 km (vsak član ekipe 200 m)

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: izziv.sportmladih.net
UDELEŽBA V IZZIVU

Vrtec ali šola v izzivu sodeluje tako, da športni pedagog za posamezno ekipo
vnese rezultat v aplikacijo Športni izziv
REZULTATI

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

