TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE
ORGANIZIRA TEKAŠKO PRIREDITEV

Tek na Svetino
2020

TEK NA SVETINO
Kdaj: sobota, 12. september 2020, ob 10:00 uri
Kje: Športni park Štore (nogometni stadion)
Organizator: Turistično društvo Štore v sodelovanju z Občino Štore
Trasa proge
Potek trase: športni park Štore (stadion) – mimo železarne ob reki Voglajni – sankaška proga Pečovje
– Pečovje – Marija – Dom na Svetini
Tekači se bodo podali po označeni trasi v dolžini 7200 metrov in s 545 metri vzpona.
Trasa proge je speljana po asfaltnih poteh/cestah (minimalno), makadamskih, gozdnih in planinskih
poteh (večji del trase) in bo po celotni dolžini označena z znaki ter usmerjevalci.
Na trasi proge bo 1 okrepčilna postaja s pijačo in sadjem (km 3,8).
Slika trase:

Kategorije
ženske – absolutno
moški – absolutno
Prijava in startnina
Za prijavo na tek sledite povezavi http://rfidmeritve.eu/index.php/spletna-prijava/55
Startnina za prijavljenje do četrtka, 10. septembra 2020, znaša 15€.
Startnino lahko nakažete na naš TRR SI56 6100 0001 4976 371 odprt pri Delavska hranilnica d. d..
Sklic: 00 2020-09.
BIC banke prejemnika: HDELSI22.
Namen: TnS 2020 »ime in priimek tekmovalca« in »letnica rojstva«.
Prejemnik: Turistično društvo Štore, Udarniška ulica 10, 3220 Štore
Po 10. septembru se bo mogoče na tek prijaviti le še na dan prireditve - v soboto, 12. septembra, do
9:00 ure. Stratnina v tem primeru znaša 20€.
Zaključek prijav bo 1 uro pred startom – v soboto, 12. septembra, ob 9:00 uri! Opozarjamo, da zaradi
oblikovanja štartne liste oz. nemotenega poteka tekmovanja, kasnejših prijav ne bomo upoštevali.
Neplačana startnina se smatra kot odpoved prihoda na tekmovanje!
Prevzem štartnih številk bo možen do 9:30 ure (do 30 min pred startom).
Meritve in obdelava podatkov: RFID meritve http://rfidmeritve.eu/
Prevoz opreme:
Vsak tekmovalec lahko odda opremo za prevoz na Svetino (cilj) najkasneje do 9.30 ure. Načeloma
bosta dva prevoza, odvisno od števila prijavljenih.
Razglasitev rezultatov:
Razglasitev rezultatov bo cca. 1 uro po zaključku tekmovanja na Domu na Svetini.
Nagrade:
Medalje za 1., 2. in 3. mesto absolutno.
Posebni nagradi za najstarejšega in najmlajšega udeleženca teka.
Vsi tekmovalci prejmejo spominsko medaljo in majico.
Praktične nagrade naših sponzorjev.
Pravila:
Tek je v prvi vrsti tekma samega s sabo, zato ni dovoljeno teči v zavetrju drugega tekmovalca.
Start bo skupinski.
Časovni limit: 2 uri 30 minut
Udeleženci, ki bodo na cilj prišli po časovni limiti bodo diskvalificirani.
Uporaba pohodnih palic je dovoljena – kdor starta s palicami, jih mora prinesti tudi na cilj.

V startnino je vključeno:
 meritev in startna številka
 prevoz opreme na cilj
 prevoz tekmovalcev iz cilja nazaj na start (cca. 1 uro po podelitvi nagrad oz. po dogovoru
tekom same prireditve)
 okrepčila na trasi – pijača, sadje
 malica na cilju, 1 x pijača
 majica
 spominska medalja
 povečana raven mlečne kisline v mišicah
 svež zrak

POMEMBNO:
 Vsi udeleženci tečejo na lastno odgovornost!
 Organizator bo upošteval HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z
VIRUSOM SARS-CoV-2 ZA PRIREDITVE IN DOGODKE.
 Za udeležence teka je obvezna uporaba maske pri registraciji in na razglasitvi rezultatov.
 Spremljajte obvestila na naši Facebook strani.

Dostopi:
Parkiranje – start
https://goo.gl/maps/piQeufC1cahYYTLt7
Parkiranje – cilj
https://goo.gl/maps/VBEKymHF9r55Fy4U9
Informacije in kontakt:
Telefon: 051 271 887
email: turisti@vstorah.si
facebook: https://www.facebook.com/tdstore

