
RAZPIS 11. Jabolčni tek

Za Štajersko Koroški pokal v tekih

1. KRAJ PRIREDITVE  : Frasova kapela – SELNICA OB DRAVI

2. Organizator  : Maratonsko društvo Robič

3. Datum  : sobota,  10.09.2022 Selnica ob Dravi, start otoških tekov ob  9.uri. ŠIK pokal 10km,

1500m občani ob 10.uri.

4. Trase  : predšolski 200m, 1-4 razred 500m, 5-9 razred 1000m, 1500m občani, 10km ŠIK POKAL.

5. Prijavnina  :  predprijave do 05.09 2021 -  10 evrov,  na dan prireditve  15 evrov,  družinska

prijava 3 člani 10 evrov, na dan teka 15 evrov. Prijava na otroške teke je brezplačna, datum

prijave šteje z datumom plačila.

6. Prijava  :  možna preko spletnega  obrazca na spletni  strani  http  www.protime.si in na dan

prireditve od 8.00 na prizorišču. 

7. Tekmovalne kategorije  : 

 predšolski,  deklice in dečki,  deklice 1-4,  dečki  1-4 razred in deklice 5-9,  dečki  5-9

razred. Tek bo brez merjenja časa vsi predšolski in šolski otroci prejmejo spominsko

medaljo, ter malico in napitek. Prvi trije v 1-4 in 5-9 prejmejo medalje.

 1500m: moški in ženske prvi trije absolutno prejmejo priznanja.

 ŠIK POKAL 10km kategorije: moški, ženske, DO 19,20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69,

70-79,80+

8. Nagrade  :  pokali za prva tri mesta absolutno moški in ženske, medalje za prva tri mesta po

kategorijah in prvi trije občani in občanke na 1500m. Podelitev nagrad po koncu tekmovanja

na dvorišču gostilne Bernarda, darilo za najstarejša in najmlajša – moški, ženska na 10km.

9. Informacije  : merjenje z elektronskimi čipi, merjenje podatkov zagotavlja protime.si na progi

in v cilju bo zagotovljena voda in sadje.

10. Zdravstveno varstvo  : vsi udeleženci tečejo na lastno odgovornost.

11. Prevzem številk  : sobota 10.09.2021 od 8.30 dalje.

12. Tekmovanje bo potekalo z dogovori ŠIK pokala, za vse nejasnosti na voljo:  Štefan Robič tel.

031 604 977, 070 351 567, Miuc Janez tel. 040 692 056

                                                                                                                   Maratonsko društvo Robič

                                                                  

http://www.protime.si/

