TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJEŠKE TOPLICE, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice,
Davčna številka: 46177710, Matična številka: 526507, Transakcijski račun: SI56 6100 0001 5318 975 ( Delavska hranilnica )

KDAJ: Sobota 11. in nedelja, 12. junij 2022
KJE: Športni park Terme Krka Šmarješke Toplice
in Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke T.

ORGANIZATOR:
SOBOTA, 11.6.2022
Otroški teki, šole
Pohod po trail progi
Trail tek 19km, 800m+
Tekmovanja v košarki 3x3 in tenisu

NEDELJA, 12.6.2022
Po gozdu in parku 8 km, glavna proga
Rekreativni tek 2 km

KATEGORIJE 19 KM, trail tek, 800m + vzpona (start sobota, 11.6. ob 17.00):
ČLANI (enotna kategorija)

ČLANICE (enotna kategorija)

KATEGORIJE 8 KM (start nedelja, 12.6. ob 10.00):
ČLANI (6 kategorij)
M25 (1998 in mlajši)
M35 (1997 – 1988)
M45 (1987 – 1978);
M55 (1977 – 1968);
M65 (1967 – 1958);
M66+ (1957 in starejši);

ČLANICE (5 kategorij)
Ž25 (1998 in mlajše)
Ž35 (1997 – 1988);
Ž45 (1987 – 1978);
Ž55 (1977 – 1968)
Ž56+ (1967 in starejše);

KATEGORIJE NA 2 KM, rekreativni tek (nedelja, 12.6. ob start 10.05):
ČLANI / OSNOVNOŠOLCI
ČLANICE / OSNOVNOŠOLKE
Nad 15 let (2006 in starejši)
Nad 15 let (2006 in starejše)
13 do 15 let (2009-2007)
13 do 15 let (2009-2007)
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KATEGORIJE 600 IN 300 M (sobota, 11.6. od 9.30 dalje):
OSNOVNOŠOLCI
OSNOVNOŠOLKE
300m: 7 do 8 let (2015-2014)
300m: 7 do 8 let (2015-2014)
600m: 9 do 10 let (2013-2012)
600m: 9 do 10 let (2013-2012)
600m: 11 do 12 let (2011-2010)
600m: 11 do 12 let (2011-2010)

PREDŠOLSKI TEK na 300m (v soboto, 11.6.2021 ob 11.00)
Netekmovalni tek za predšolske otroke in njihove starše (vsak otrok dobi spominsko medaljo).
Prijavijo se na prireditvi, najkasneje do 30 min pred startom.
NAGRADE: Vsi udeleženci trail teka na 19km prejmejo finišer medalje. Na 8 km, 2 km, 600 m ter 300
m bodo prvim trem uvrščenim tekmovalcem v kategorijah podeljene medalje. Absolutni zmagovalci na
19km, 8 km in 2 km v moški in ženski konkurenci prejmejo pokal/plaketo. Med vsemi tekači na 8km
bomo izžrebali vikend paket Term Krka.
MERJENJE ČASOV: Vse meritve bodo izvedene elektronsko, preko čipov na startnih številkah.

PRIJAVA: Preko spletne strani https://smarjeskitek.si/ najkasneje do 9.6.2022, v soboto na
Športnem vikendu ter v nedeljo, 12.6.2022 od 7.30 - 9.00 v športnem parku.
Organizator za odrasle tekače, prijavljene preko spleta (prijava velja ob plačilu!), zagotavlja startni
paket:
- Testeninko po teku (nedelja)
- okrepčilo na progi
- okrepčilo v cilju (sadje, športni napitek)
- športna majica
- kovinski lonček z vponko (trail 19km)
- promocijsko gradivo sponzorjev
- startno številko s čipom za merjenje časa
- brezplačno kopanje na dan prireditve v zunanjih bazenih Term Šmarješke Toplice
Za prijave na dan dogodka organizator ne more zagotoviti vseh zgoraj navedenih ugodnosti.
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STARTNINA :
Cena za prijave Cena za prijave Cena za prijave Cena za prijave na dan
do 22.4.2022
do 20.5.2022
do 8.6.2022
prireditve

Posamezniki - odrasli
Posamezniki – otroci
Posamezniki – TRAIL tek,
19km
Dvojček (TRAIL + 8km)
en startni paket, dve številki

16,00 €
5,00 €

19,00 €
5,00 €

22,00 €
5,00 €

25,00 €
10,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

35,00 €

36,00 €

42,00 €

48,00 €

ni več mogoče

*Odrasli (l.r. 2006 in starejši)
*Otroci (l.r. 2007 in mlajši)
DDV ni obračunan na osnovi 12. točke, 1. odstavka, 42. člena ZDDV.

OPOZORILO: Prijava velja le z datumom plačila prijavnine. Plačanih prijavnin ne vračamo, lahko pa se
prijavnina prenese na drugega tekača.
Možnost plačil: kreditna kartica, paypal, UPN plačilni nalog.
Skupinska prijava: Vodje skupin nam pišite na: smarjeskitek.info@gmail.com . Za skupine smo pripravili
posebej ugodno ponudbo.

PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK: V nedeljo, 12.6. do 9.00 ure zjutraj ali v soboto, 11.6.2021 na
prireditvenem prostoru med 15. in 20.00 v Šmarjeških Toplicah. Izognite se gneči na dan prireditve in
prevzemite svoj startni paket že prej!

NAMESTITEV: V sodelovanju z Zavodom za šport, kulturo in turizem Šmarješke Toplice ponujamo
ugodno namestitev za tekače in spremljevalce po vaših željah (hoteli, apartmaji, zasebne sobe,
zidanice…). Več info: https://www.visitsmarjeske-toplice.si/zavod.html.
UGODNOSTI: Ob izbrani namestitvi in rezervaciji nočitvi za vsaj dve (2) noči, startnino za eno izbrano
tekaško razdaljo podarimo!
ŠPORTNI VIKEND v Šmarjeških Toplicah:
Pestro športno dogajanje se bo pričelo že v soboto, 11.6.2022, ko bo v športnem parku potekalo
tekmovanje v tenisu in košarkarskih trojkah. Zaključek bo v večernih urah z,burger&beer festom in
delitvijo startnih številk tekačem.
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OMEJITEV: Število tekačev na 8km progi je omejeno na 300, na trail progi na 100. Obiskovalci
morajo upoštevati vsa navodila redarjev in osebja prireditve. Točen protokol bodo tekači prejeli v
zadnjih dneh pred prireditvijo.

OPREMA ZA TRAIL PROGO:
* štartna številka mora biti pritrjena na vidnem mestu (obvezno)
* na progi sta dve okrepčevalnici (6. in 10. km), ter vodna postaja (na 16. km). Udeleženci sami
poskrbijo za okrepčila na vmesnih odcepih (priporočljivo)
* Osnovna prva pomoč. Paket prve pomoči mora vsebovati najmanj 1-2 gazi, 1 elastični povoj in paket
obližev (priporočljivo)
* Mobilni telefon s številko organizatorja (obvezno)
ČASOVNI LIMIT za TRAIL progo:
Časovni limit za prihod v cilj je tri ure. Časa za uživanje v naravi bo več kot dovolj. V primeru slabega
vremena, se start trail teka premakne na 16.30 uro (tekači bodo o tem obveščeni najmanj 2 dni pred
prestavitvijo).

PARKIRIŠČA:
Usmerjali vas bodo redarji, do zapolnitve prostora bo parkiranje možno na samem prizorišču (50m od
startno-ciljnega prostora, za teniškimi igrišči), na travnatem parkirišču (300m do prizorišča), hotelsko
parkirišče in pa makadamsko parkiršče pri zunanjih bazenih.

ODPOVED DOGODKA V IZREDNIH RAZMERAH
V primeru odpovedi prireditve zaradi višjih sil / izrednih razmer: Organizator se zaveže, da povrne
štartnino ali pa se jo prenese na naslednji dogodek.

Vsak udeleženec teče na lastno odgovornost. Organizator bo zagotovil prisotnost zdravniške službe na
prireditvenem prostoru. V primeru slabega vremena animacije za otroke odpadejo.

SPONZORJI:

INFO: www.smarjeskitek.si, smarjeskitek.info@gmail.com

Prireditev bo v vsakem vremenu!

