ŠPORTNO DRUŠTVO LOM POD STORŽIČEM

RAZPIS – GORSKI TEK
6. Gorski tek pod Storžič
1. KRAJ, ČAS IN DATUM TEKMOVANJA

8. oktober 2017 ob 11.uri
Grahovše (kamnolom); razglasitev v domu pod Storžičem
2. TEHNIČNA IZVEDBA
Športno društvo Lom pod Storžičem
3. ŠTART TEKA
Ob 11.00 v Grahovšah (kamnolom; 815 m.n.v.)
4. CILJ TEKA
Nad domom pod Storžičem (1233 m.n.v.)
5. KARAKTERISTIKE PROGE
Start teka je v Grahovšah (Slaprska vas), parkirni prostor in prijava za tekmovalce pa bo v kamnolomu. Sama proga
poteka po makadamski poti, in sicer v začetnem kilometru nekoliko bolj položno, potem pa se začenja na rahlo
vzpenjati. Tja do četrtega kilometra bodo tekači opravili z največjim klancem, nato pa bo sledilo še približno dva
kilometra malce bolj razgibane ceste v smeri Male Polane. Cilj teka bo v gozdu pod Malo Polano, kjer bo tudi vozilo
z opremo za tekače. Proga bo označena z trakovi in usmerjevalnimi puščicami, označena pa bo tudi dolžina poti
do cilja.
Dolžina proge: ~6 km
Višinska razlika proge: ~420 m
6. KATEGORIJE
Moški
Moški A
Moški B
Moški C
Moški D
Moški E
Moški F

Do 1997
1996 – 1987
1986 – 1977
1976 – 19677
1966 – 1957
1956 in star.

Ženske
Do 19 let
20 do 29 let
30 do 39 let
40 do 49 let
50 do 59 let
Nad 60 let

Ženske A
Ženske B
Ženske C
Ženske D

Do 1987
1986 - 1977
1976 - 1967
1966 in star.

Do 29 let
30 do 39 let
40 do 49 let
Nad 50 let

7. PRIZNANJA
Prva absolutno, pri moških in pri ženskah, prejmeta pokal, prvi trije po kategorijah pa prejmejo medalje. Vsak
tekmovalec ob prijavi prejme kupon za hrano in sodeluje v žrebanju praktičnih nagrad. Podelitev bo potekala pri
koči in bo izvedena predvidoma ob 12:30, oziroma po prihodu vseh tekmovalcev na cilj.
Po opravljeni razglasitvi bo sledila še podelitev priznanj za tekače, ki so nastopali v pokalu tržiških tekov v sezoni
2016. Priznanja dobijo vsi tekači, ki so pretekli vsaj 5 od 7 tekov. Priznanja bo podelila Športna zveza Tržič. Pravila
se lahko še spremenijo!

8. PRIJAVE
Prijavnina za udeležbo na tekmovanju znaša 10€, prijave pa bomo zbirali od 9:45 do 10.45 na startnem prostoru.
Prijavite se lahko tudi preko elektronske pošte na naslov: sdlom@lompodstorzicem.si (napišite: ime, priimek,
letnica rojstva, društvo).
7. INFORMACIJE
Na naslovu sdlom@lompodstorzicem.si in Uroš Rozman 031 243 411, ter Matjaž Meglič 031 361 232.
8. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost oziroma na odgovornost prijavitelja. Tekači morajo med tekom
spoštovati cestno-prometne predpise. Tek bo v vsakem vremenu! Tekmovalci lahko avtomobil parkirajo v
Grahovšah pri kamnolomu, ki se nahaja ob startnem prostoru. Vsi tekmovalci lahko na startnem prostoru
organizatorju oddajo opremo, katero bo organizator peljal na ciljni prostor. Na tekmovanju imajo pravico nastopa
vsi, ki se bodo prijavili za tekmovanje do določenega prijavnega roka.
Organizator si pridružuje pravico do spremembe termina in spremembo poteka tekmovanja. Natančne informacije
bodo na voljo najkasneje 14 dni pred tekmovanjem!
9. TRASA PROGE

VABLJENI VSI PRIVRŽENCI TEGA ŠPORTA
www.lompodstorzicem.si

