
21.REKORD ŠMARNE GORE - RAZPIS 
 
Organizator: Tekaški klub Šmarnogorska naveza 
 

Kraj in datum: Tacen, sreda 15.junij 2016 popoldan  
  

Prijave: izključno preko spletne strani www.prijavim.se  do najkasneje sobote, 11.junija 2016.  
Prijava je veljavna le ob plačilu štartnine! Prijave na dan tekmovanja niso možne. 

 

Prijavnina (štartnina):  10€ do vključno 31.5. 
   15€ od 1.6. do vključno 7.6. 
   20€ od 8.6. do vključno 11.6. 
 

Prevzem štartnih številk:  pri Policijski akademiji v Tacnu od 16:30 do 17:30 
(tam je možno tudi parkiranje) 

 

Štart: neposredno ob vznožju Šmarne gore v Tacnu (0,5km od prijavnega mesta); 
urnik štartov:  štart vseh ženskih kategorij ob 18:00, start vseh moških kategorij ob 18:30 
Organizator si pridržuje možnost spremembe urnika štartov glede na število prijav. 
Dokončen urnik bo objavljen po zaključku prijav. 

 

Tekmovalne kategorije:  mladinke l.2001 - 1997     mladinci l.2001-1997 
   člaice l.1996 - 1977     člani l.1996 - 1977 
   veteranke 40+  l.1976 - 1967    veterani 40+ l.1976 - 1967 
   veteranke 50+ l.1966 in starejše   veterani 50+ l.1966 in starejši 
 

Proga: od štarta ob vznožju Šmarne gore v Tacnu po poti »čez korenine« do cilja na vrhu Šmarne 
 gore; proga bo na ključnih mestih označena s puščicami, na progi bodo redarji  

dolžina proge je 1,8km, višinska razlika štart/cilj 360m;  
rekord proge moški: 11:11 Teklay Azerya (Eritreja), 24.9.2013,  
rekord proga ženske: 13:18 Kosovelj Mateja, 4.2.2006 

 

Limitni čas: tekmovalci, ki bodo za progo porabili več kot 30min, ne bodo zabeleženi v rezultatih  
 

Prevoz opreme na cilj:  je organiziran – opremo za prevoz do cilja bo možno oddati ob prevzemu 
štartne številke pri Policijski akademiji do zaključka prijav - torej najkasneje do 17:30 
 

Okrepčevalnica: na cilju bo okrepčevalnica s čajem, sadjem in raznimi prigrizki 
 

Rezultati  bodo objavljeni v ciljnem prostoru v roku 15min po prihodu zadnjega tekmovalca v  cilj  
 (oz.po izteku limitnega časa); dan po tekmovanju bodo objavljeni na spletnih straneh 

 www.smarnogorska-naveza.si , www.timingljubljana.si in www.smarnagora.si 
 

Merjenje časov:  Timing Ljubljana 
 

Razglasitev rezultatov in žrebanje praktičnih nagrad je predvideno ob 19:30 v ciljnem prostoru na 
vrhu Šmarne gore 
Nagrade: vsak tekmovalec prejme praktično darilo,   
    med vse tekmovalce bo organizator žrebal praktične nagrade, 

   prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo kolajne, 
   denarne nagrade za najboljših 5 tekmovalcebv v absolutni moški in ženski kategoriji: 
   1.mesto: 250€, 2.mesto 200€, 3.mesto 150€, 4.mesto 100€, 5.mesto 50€ 

 

Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost! 
 

Informacije: Boštjan Novak, 041 670-141 

http://www.prijavim.se/
http://www.smarnogorska-naveza.si/
http://www.timingljubljana.si/
http://www.smarnagora.si/

