Razpis 2019

Razpis za tek na 5,5 km, 11 km, 21 km in tek
Štrkcev (500 m)
Organizator
Občinska športna zveza M.Toplice
Kranjčeva 3
9226 Moravske Toplice

Čas tekmovanja
Nedelja, 06. 10. 2019, 09:30h tek Štrkcev, 10:30h (11 km, 21 km), 10:40h (5,5 km)
Štart tekov bo na parkirišču pred vhodom v Hotel LIVADA v M.Toplicah

Starostne kategorije za tek na 5,5 km, 11 km in 21 km
ŽENSKE

MOŠKI

Kategorija

leto rojstva

kategorija

leto rojstva

Ž do 17

2002+

M do 17

2002+

Ž 18-29

1990-2001

M 18-29

1990-2001

Ž 30-49

1970-1989

M 30-49

1970-1989

Ž 50+

1969 in več

M 50+

1969 in več

Datum

Cena – posamezniki

Cena – skupina 8+

Cena - tek Štrkcev
do 500 m

od 01.07 do 31.08.

17 €

15€/oseba

2 € se plača na dan tekmovanja

od 01.09. do 1.10.

20 €

17€ /oseba

2 € se plača na dan tekmovanja

na dan dogodka
5.10.-06.10.2019

30 €

28€/oseba

2 € se plača na dan tekmovanja

Prijave in prijavnine

POZOR: Višina prijavnine se upošteva glede na datum plačila in ne glede na datum izpolnjene prijavnice!

Za skupinsko prijavo se šteje vsaj 8 prijavljenih z enakim imenom kluba oz. skupine. Prijava se vnese v
poseben obrazec namenjen za skupine-excel dokument, dosegljiv na: www.prekmuskimaraton.com in se
posredujejo na info@prekmurskimaraton.com.
Prijava za Tek Štrkcev:
Priimek in ime

Ulica / Kraj

Društvo

Leto rojstva

 prijava se pošlje po elektronski pošti – Tek Štrkcev (info@prekmurskimaraton.com).
Spletne prijave (individualno in skupinsko) se zaključijo 01.10.2019.
Prijave bodo možne tudi v soboto 5.10.2019 ob dvigu štartnih številk v avli Hotela LIVADA od 16:00 do
21:00 ure in na dan tekmovanja na prireditvenem prostoru od 8:00 do 10:00 ure.

V prijavnino (5,5 km, 11 km, 21 km) je vključeno:


štartna številka



merjenje časa s čipom



darilna vrečka (kakovostna tekaška majica, kopanje 50% pop Terme 3000, + presenečenje sponzorja



spominska kolajna



pijača na okrepčevalnicah na progah in v cilju



domače dobrote na cilju



malica



dežurna zdravniška služba

V prijavnino za tek Štrkcev je vključeno:
- spominska kolajna
- okrepčilo v štartno ciljnem prostoru
- in ugodnosti sponzorjev

Vračilo prijavnine
Vračilo prijavnine je možno v primeru, da se odjavite vsaj 10 dni pred prireditvijo. V primeru pravočasne
odjave vam vrnemo prijavnino, zmanjšano za 5 €, kolikor zaračunamo stroške administracije.

Razglasitev rezultatov

Razglasitev zmagovalcev bo predvidoma ob 13:00 uri.
Neuradni rezultati bodo objavljeni takoj po končanem teku na prireditvenem prostoru, uradni pa na spletni
strani www.prekmurskimaraton.com

Nagrade in priznanja
Vsak tekmovalec na 5,5 km 11 km ali 21 km ob prevzemu štartne številke dobi darilno vrečko.
Prvi trije iz vsake kategorije prejmejo kolajne.
Absolutni zmagovalec in absolutna zmagovalka na vseh treh progah prejmeta pokal, ostala dva (2 in 3)
kolajne in praktične nagrade sponzorjev.
Vsi prijavljeni tekmovalci sodelujejo na teku na lastno odgovornost.

Kontakt
Glavni organizator OŠZ M.Toplice

Vodja tekmovanja

Branko Recek (041 389 905)

Denis Ficko (041 331 671)

