24.REKORD ŠMARNE GORE - RAZPIS
Organizator: Tekaški klub Šmarnogorska naveza
Kraj in datum: Tacen, torek 11.junij 2019 od 16:30 dalje
Prijave, štartnina:

10€ v pred-prijavi do petka, 7.junija 2019, preko https://prijavim.se/
15€ na dan tekmovanja od 16:30 do 17:30 pri Policijski akademiji
otroški tek: 5 € v pred-prijavi do petka, 7.junija.2019, preko https://prijavim.se/
10 € na dan tekmovanja od 16:30 do 17:00 pri Policijski akademiji
Opomba: pred-prijava je veljavna ob plačilu štartnine!

Prevzem štartnih številk: na dan tekmovanja pri Policijski akademiji v Tacnu od 16:30 do 17:30
(tam je možno tudi parkiranje)
otroci l.2012 do 2004* (ne-tekmovalno – glej »Otroški tek« ob koncu tega razpisa)
mladinke l.2006* - 2000
mladinci l.2006*-2000
članice l.1999 - 1980
člani l.1999 - 1980
veteranke 40+ l.1979 - 1970
veterani 40+ l.1979 - 1970
veteranke 50+ l.1969 in starejše veterani 50+ l.1969 in starejši
*Otroci letnika 2004 do 2006 se lahko prijavijo na otroški tek ali v starostno skupino mladincev/mladink

Tekmovalne kategorije:

Štart: neposredno ob vznožju Šmarne gore v Tacnu
Urnik štartov: otroški tek ob 17:30, ženske kategorije ob 18:00, moške kategorije ob 18:30
Organizator si pridržuje možnost spremembe urnika štartov glede na število prijav.
Dokončen urnik bo objavljen ob zaključku pred-prijav na www.smarnogorska-naveza.si in
https://prijavim.se/
Proga: od štarta ob vznožju Šmarne gore v Tacnu po poti »čez korenine« do cilja na vrhu Šmarne gore;
proga bo na ključnih mestih označena s puščicami, na progi bodo redarji
dolžina proge je 1,8km, višinska razlika štart/cilj 360m;
rekord proge moški: 11:08 Petro Mamu (Eritreja), 13.6.2017,
rekord proga ženske: 13:18 Kosovelj Mateja, 4.2.2006
Limitni čas: tekmovalci, ki bodo za progo porabili več kot 40min, bodo zabeleženi v rezultatih kot »odstop«.
Prevoz garderobe na cilj: je organiziran. Osebno garderobo za prevoz do cilja bo možno oddati ob prevzemu štartne
številke pri Policijski akademiji: za otroški tek najkasneje do 17:00, ostali najkasneje do 17:30.
Okrepčevalnica: na cilju bo okrepčevalnica s hrano in pijačo (voda, čaj, sadje, razni prigrizki…)
Nagrade: Ob prijavi vsak tekmovalec prejme lepo praktično darilo,
prvi trije tekmovalci v vsaki starostni kategoriji prejmejo kolajne in praktične nagrade,
denarne nagrade prejme prvih pet moških absolutno:
1.mesto 120€, 2.mesto 100€, 3.mesto 80€, 4.mesto 60€, 5.mesto 40€
denarne nagrade prejmejo prvih pet žensk absolutno:
1.mesto 120€, 2.mesto 100€, 3.mesto 80€, 4.mesto 60€, 5.mesto 40€
Razglasitev rezultatov je predvidena ob 19:00 v ciljnem prostoru na vrhu Šmarne gore
Otroški tek: Na otroškem teku lahko sodelujejo otroci letnika 2004 do 2012. Tek ni tekmovalnega značaja.
Otrokom bomo izmerili dosežen čas in objavili listo rezultatov.
Ob prevzemu štartne številke vsak tekmovalec prejme lepo praktično darilo sponzorja.
Kolajno prejmejo vsi udeleženci, ki pridejo v cilj pred iztekom limitnega časa 40 minut.
Med vse udeležence otroškega teka bomo izžrebali praktične nagrade.
Opombe: Pomoč tekmovalcem na progi ni dovoljena! Sem sodi tudi spremljanje - tek ali hoja ob tekmovalcu (otroku).

Spremljevalci (starši itd.) lahko vzpodbujate tekmovalce ob progi ali v cilju, ali pa za štarterjem, ki bo sledil zadnjemu tekmovalcu.
Organizatorji si srčno želimo, da bo dogodek za vse pozitivna izkušnja, dosežen čas pa samostojen športni dosežek vsakega posameznika.

Kontakt: Boštjan Novak, 041 670-141, bostjan.nov@gmail.com

