PROENOV TEK V BREZJU
(tek šteje za Štajersko Koroški pokal v tekih za leto 2016)
ORGANIZATOR:
DATUM:
KRAJ:
DOLŽINA PROGE:
Starostne kategorije:
Moški do 19 let
Moški 20 – 29 let
Moški 30 – 39 let
Moški 40 – 49 let
Moški 50 – 59 let
Moški 60 – 69 let
Moški 70 – 79 let
Moški 80 let in več
Ženske do 19 let
Ženske 20 – 29 let
Ženske 30 – 39 let
Ženske 40 – 49 let
Ženske 50 – 59 let
Ženske 60 – 69 let
Ženske 70 – 79 let
Ženske 80 let in več

ŠD Brezje Maribor
Sobota, 19. marec 2016 ob 1000 uri
Pred stavbo mestne četrti Brezje pri Mariboru
10 km
Letnik:
1997 in kasneje
1987 – 1996
1977 – 1986
1967 – 1976
1957 – 1966
1947 – 1956
1937 – 1946
1936 in prej
1997 in kasneje
1987 – 1996
1977 – 1986
1967 - 1976
1957 – 1966
1947 – 1956
1937 – 1946
1936 in prej

Startnina:
Za prijavljenega tekmovalca v predprijavi znaša startnina 12,00 EUR. Na dan dogodka znaša prijavnina 15,00 €.

Prijave:
Predprijava do 17. 3. do 12h na: http://protime.si/prijava/13-cestni-tek-v-brezju. V predprijavi je
potrebno navesti ime, priimek, spol, letnico rojstva in klub oz. kraj. Izjemoma bo organizator sprejemal prijave tudi na dan tekmovanja v prostorih Mestne četrti in sicer do eno uro pred startom ob
zvišani startnini (15,00 EUR). Startnina se poravna v gotovini ob prevzemu štartne številke.

Nagrade:
V vseh kategorijah prejmejo zmagovalci pokal, za 2. in 3. mesto medaljo, vsi udeleženci pa darilo in
malico.

Proga:
Proga je dolga 10 km, poteka pa od starta pred stavbo Mestne četrti Na trati 2, mimo pošte do križišča
z Grčarjevo, kjer zavije levo proti Cesti k Dravi. V semaforiziranem križišču prečka Dupleško cesto,
nato pa se nadaljuje mimo Cementninarstva Masnak, pod hitro cesto, nato levo po Zrkovski cesti,
desno preko mostu čez kanal in ponovno desno skozi Zrkovce in mimo gostilne Oto. Nadaljuje se
mimo Florine in po Svenškovi v Dogoše, tam levo do ceste Nad reko, po njej do Dupleške, kjer zavije
desno, nato ponovno desno na Svenškovo, levo po Gasilski do rahlega vzpona, po mostu čez kanal, po
desni strani rondoja, nekaj časa po Dupleški cesti, kjer kmalu nato za podvozom zavije desno na polje
vse do Ceste k Dravi, nato levo, preko Dupleške in nato desno do stavbe Mestne četrti Na trati 2, kjer
je cilj.
Proga bo označena, na križiščih pa bodo tekmovalce usmerjali redarji.

Dolžina proge je natančno 10km in je izmerjena po IAAF metodi meritve cestnih tekov.

U R N I K
Ura:

Kategorija:

Proga:

1000
1130

Moški, ženske
10 km
Razglasitev rezultatov in žrebanje nagrad

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru večjega števila prijav zamakne uro starta.
Tek bo v vsakem vremenu!

Kontaktni osebi:
Damjan TERŠEK:
Borut PODGORNIK:

041 958 679
041 664 412

Vsi tekmovalci in tekmovalke nastopajo na lastno odgovornost in morajo na tekmovalni progi
upoštevati navodila redarjev!

Brezje, 17. 01. 2016

Predsednik ŠD Brezje:
Vinko Gajser

