6. TEK POD POHORJEM
ORGANIZATOR:
Občina Hoče - Slivnica
DATUM:
Nedelja, 5. junij 2022
RAZDALJE:
Tek na 10 km (ŠK pokal): štart teka ob 10:00
Tek na 6,5 km: štart teka ob 10:30
TRASA 10 km

OPIS TRASE
Štart v Hočah pri večnamenski športni dvorani, kmalu po štartu se zavije v desno na povezovalno
kolesarsko-sprehajalno pot Hoče-Slivnica. Trasa nato poteka mimo slivniških ribnikov, v Slivnici desno po
drevoredu v Čreto. Z leve strani opazimo Slivniški dvorec, v Čreti proga nato zavije v desno, se odcepi v
hrib (makadam) – kjer se na razdalji 350 m vzpnemo za 35 m. Stečemo po kratki razgledni poti nad
vinogradi, nato sledi spust po gozdni cesti, ko smo znova na asfaltu pa zavijemo levo proti Hočam na
razgibano valovito cesto skozi gozd. Znova smo na makadamu, kjer sledi zavoj navkreber na desno – tam
se na razdalji 160 m vzpnemo za manj kot 20 m na Križno kapelo. Sledi spust po gozdu in v naselju zavoj
v levo v Zaforšt (Zgornje Hoče), kjer se na 270 m vzpnemo za manj kot 20 m. Iz Zaforšta se priključimo
na cesto za Pohorje in tečemo po pločniku ter kasneje po kolesarsko-sprehajalni stezi do Spodnjih Hoč.
Naredimo še par korakov med hišicami v Novem naselju in že smo v cilju pri večnamenski športni dvorani.

TRASA 6,5 km

OPIS TRASE
Štart v Hočah pri večnamenski športni dvorani, kmalu po štartu se zavije v desno na novo povezovalno
kolesarsko-sprehajalno pot Hoče-Slivnica. Trasa nato poteka mimo slivniških ribnikov, v Slivnici desno po
drevoredu v Čreto. V Čreti proga nato zavije v desno, smer Veronikova cesta, kjer tečemo po rahlo valoviti
cesti po gozdu ter po slabem kilometru zavijemo desno na makadam. Sledi 1km blagega spusta nazaj do
povezovalno kolesarsko-sprehajalne poti Hoče-Slivnica, kjer se obrnemo levo proti Hočam. Iz kolesarske
poti se nato usmerimo levo navzgor mimo VŠD, naredimo še par korakov okrog teniškega igrišča in že
smo v cilju pri večnamenski športni dvorani.
TEKMOVALNE KATEGORIJE 10 km:
KATEGORIJE
Glavni tek

Leto rojstva
(od - do)

Starost tekmovalca
(od - do)

A

2003 in mlajši

do 19 let

B

1993 - 2002

20 - 29 let

C

1983 - 1992

30 - 39 let

D

1973 - 1982

40 - 49 let

E

1963 - 1972

50 – 59 let

F

1953 - 1962

60 – 69 let

G

1943 - 1952

70 – 79 let

H

1942 in starejši

80+ let

TEKMOVALNE KATEGORIJE 6,5 km:
Moški absolutno
Ženske absolutno
TEKMOVALNE KATEGORIJE otroški teki:
KATEGORIJE
Otroški tek
Prva triada

Razdalja
300 m

Druga triada

600 m

Tretja triada

1.000 m

PRIJAVNINA:
do 22.5.2022

10€

od 23.5.2022 do 1.6.2022

15€

na dan teka*

20€

otroški teki

brezplačno

*Tisti, ki se prijavijo na dan teka, ne prejmejo štartnega paketa.

V ceno prijavnine je vključena tudi štartna številka s čipom za enkratno uporabo.
Plačilo prijavnine se izvede s plačilnimi karticami (debetne in kreditne) ali na TRR SI56 1010
0005 7629 053, Protim.e d.o.o., Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor, preko spletne banke ali z UPN
obrazcem (plačilnim nalogom - »položnico«). Podatke za plačilo prejmete v potrditvenem emailu.
Sklic za plačilo: 00 2022-0506. Prijava velja s plačilom prijavnine in stopi v veljavo z datumom plačila
prijavnine.
Že vplačana prijavnina se ob morebitnem nenastopu ne vrača. Vrne se le ob predložitvi zdravniškega potrdila do 7.
6. 2022.

KAJ ZAJEMA ŠTARTNI PAKET?
- unikatno športno darilce,
- štartna številka z integriranim čipom za el. merjenje,
- topla malica,
- kupončki in promocijski material sponzorjev,
- voda, izotonik, napolitanke v cilju,
- tri okrepčilne postaje na trasi,
- in še kaj...
PRIJAVE:
Prijave so možne v spletni prijavnici na www.protime.si do 1. 6. 2022 ter na dan teka od 8.00 do 9.30
ure.
(Tisti, ki se prijavijo na dan teka, ne prejmejo štartnega paketa).
PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK:
V petek, 3.6.2022, med 16.00 in 18.00 uro, v soboto, 4.6.2022, med 10.00 in 12.00 uro ter na dan
teka od 8.00 ure dalje pred Večnamensko športno dvorano Hoče.

NAGRADE:
Pokali za prve tri (M/Ž) v absolutni razvrstitvi na 10km in 6,5 km ter medalje za prve tri v
starostnih kategorijah na 10 km za moške in ženske.
Podelitev nagrad in priznanj najboljšim sledi po prihodu tekmovalcev v cilj, predvidoma ob 12.30 uri.
ZDRAVSTVENO VARSTVO:
Vsak tekmuje na lastno odgovornost. Na cilju teka bo zagotovljena dežurna zdravstvena služba.
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni za namen prijave, obveščanja
o poteku prijave in pošiljanja informacij v povezavi s tekom. V primeru težav oziroma nejasnosti pri
prijavi, si organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo.
S prijavo na tek udeleženec potrjuje resničnost podatkov, zapisanih v prijavi. Izjavlja, da je zdrav/-a,
vsestransko pripravljen/-a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan/-a. Upošteval/-a bo vsa navodila
organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost. Potrjuje pristanek na tveganja v zvezi z udeležbo
na 5. Teku pod Pohorjem in zato do organizatorja ne bo uveljavljal/-a nikakršnih odškodninskih
zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo podatke, fotografije, posnetke prijaviteljev
v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi v zameno zahteval kakršno koli povračilo.
Z udeležbo lahko organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za
statistične obdelave. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z
zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005) ter Splošno uredbo EU o
varstvu osebnih podatkov (GDPR). Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje
neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno
z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).
INFORMACIJE:
spletna stran: www.protime.si
e-pošta: events@protime.si

