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Uspešen jubilejni kros za osnovnošolce
Tudi letos so se na torek, 9. 10. 2018, zbrali tekmovalci in tekmovalke, ki so se pomerili v krosu.
Na rolkarski progi na Kokrici se je zbralo 926 nastopajočih (prijavljenih je bilo 1.107) iz 23
osnovnih šol Gorenjske, ki so tekmovali v 18 kategorijah. Nikakor pa ni manjkala tudi mamutka
Mici, ki je vse udeležene že težko pričakovala.

Vreme je bilo tako organizatorjem kot tekmovalcem naklonjeno, vsi štarti so potekali po
zastavljeni časovnici, vzdušje je bilo veselo in nobenemu ni bilo dolgčas. Otrokom je bil spet na
voljo napihljiv tobogan, letošnja novost je bil veliki pano za slikanje. Letos je lepo uspel tudi
mimohod osnovnih šol s tablo z napisom in logotipom šole, katerega so se številno udeležili
otroci in učitelji.

Prijazna mamutka Mici, ki jo otroci že dobro poznajo, jih je vzpodbujala na štartu in na progi, s
svojimi šapami delila pozdrave in se z najboljšimi fotografirala na zmagovalnem odru. Tudi
tokrat je večkrat zaplesala svoj ples, pri tem so sodelovali tudi tekmovalci in tekmovalke.
Nemalokrat se je zgodilo, da je z nastopajočimi pred štartom zaplesala tudi polko in vodila
vlakec, kateremu so se priključili otroci.

Na oder za zmagovalce se je iz vsake kategorije povzpelo prvih 6 tekmovalcev, katere sta
pospremila deklica Špela in deček Primož v gorenjski otroški pastirski noši in poskrbela, da je
podeljevalec lahko podelil medalje in diplome. Prvi trije so prejeli medalje, za 4., 5. in 6. mesto
pa diplome.

Vsi nastopajoči so po tekmovanju v zameno za kupon prejeli še krof in sok. Tik pred skupno
podelitvijo šol pa je bila na voljo tudi okusna torta za prvi okrogli jubilej tekmovanja - 10. Tek po
mamutovih poteh. Le kakšen motiv je bil na torti? Mamutka MICI!

No, po številu nastopajočih je tudi letos padel rekord, ki pa še ni presegel številke 1.000. Zato
vabilo in izziv za naslednje leto - povabljeni v še večjem številu, spet bo veselo in ne bo vam
žal!

Še uvrstitve: Naslov za največjo udeležbo otrok na tekmovanju je že osmič po vrsti osvojila OŠ
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PREDOSLJE.

V skupnem točkovanju pa so zmagovalne stopničke zasedle sledeče šole:

1. OŠ BISTRICA

2. OŠ STRAŽIŠČE

3. OŠ KRIŽE

Čestitke vsem nastopajočim!

Uradni rezultati

SLIKE ...
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