PROGRAM PRIREDITVE:
8. Tek po ulicah Krope 2016
»SKOZI KROPO V EVROPO IN SVET«
AD OLIMPIK bo 3. julija 2016 organiziral že 8. Tek po ulicah Krope s sloganom »SKOZI
KROPO V EVROPO IN SVET«.
Tekmovalne proge bodo potekale v več težavnostnih kategorijah in sicer na 10,8 km, 3,6 km
in 1 km dolgi progi. Tekmovalci bodo razporejeni v več starostnih skupinah.Poleg vseh
naštetih kategorij bo potekal tudi tek na 3,6 km dolgi progi pod nazivom »KROPARSKA
MILJA 2016«, kjer bo enotna ženska in enotna moška kategorija. Na tej progi bodo tekli tudi
mladinci in mladinke na 3,6km, ki bodo imeli svojo kategorijo na isti progi.
KATEGORIJE

Karakteristike prog

MOŠKI
PIONIRJI
dečki A (do letnika
2001)
MLADINCI
moški B (2000 – 1997)

1. Dolžina 10,8 km (3 krogi po 3,6 km);
kategorije: člani, članice, veterani in veteranke
2. Dolžina 3,6 km (1 krog 3,6 km);
kategorije: mladinci in mladinke ter udeleženci teka
"KROPARSKA MILJA"
3. Dolžina 1 km
kategorije: pionirji in pionirke do 15. leta starosti

ČLANI
moški C (1996 – 1981)

Urnik tekmovanja

VETERANI
moški D (1980 – 1976)
moški E (1975 – 1971)
moški F (1970 – 1966)
moški G (1965 – 1961)
moški H (1960 - 1956)
moški I (1955 in
starejši)

Sprejemanje prijav bo potekalo Pr' Jarmu STARTNINA
8:00– za ( 10,8km in 3,6km ) 12 EUR.
9:30
Za 1km dolgo progo: 8 EUR
Start teka na 10,8 km dolgi progi za kategorije članov,
članic,
veteranov in veterank(3 krogi po 3,6 km).
10:00
Vzporedno start na 3,6 km dolgi progi za mladince, mladinke in prijavljene v
teku »KROPARSKA MILJA 2016«.

11:30 Start na 1 km dolgi progi bo 1 km nižje od cilja !
ŽENSKE
PIONIRKE
deklice A (do letnika
2001)

MLADINKE
ženske B (2000– 1997)

Razglasitev rezultatov s priznanji in nagradami bo
12:30 potekalo za gostilno Pr' Jarmu (oz. 30min po prihodu
zadnjega tekmovalca na cilj)

Nagrade
Prvi trije moški in prve tri ženske (absolutno) na 10,8 km dolgi

progi bodo prejeli pokale in praktične nagrade. Absolutno prvi
ČLANICE
ženske C (1996 – 1981) trije na 3,6km dolgi progi »KROPARSKA MILJA 2016« bodo
prejeli pokale ( moški in ženske )
VETERANKE
ženske D (1980 – 1976)
ženske E (1975 – 1971)
ženske F (1970 – 1966)
ženske G (1965 – 1961)
ženske H (1960 in
starejše)
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Zdravstvena oskrba
Zdravstveni dom Bled

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje!
Priznanja bodo prejeli tudi:
- najstarejši udeleženec teka,
- najstarejša udeleženka teka,
- najmlajši udeleženec teka,
- najmlajša udeleženka teka,

Praktične nagrade pa bodo tekmovalci prejeli ob sami prijavi na
tek! Vsak udeleženec teka bo prejel spominsko darilo, topli obrok,
osvežitev po prihodu na cilj. Vsak tekač, ki bo pretekel ciljno
ravnino bo prejel tudi brezplačno vstopnico za vstop na letno
kopališče v Kropi, ki jo bo lahko koristil ta dan.
Podelitev nagrad bo potekalo v prijetnem poletnem ambientu za
gostilno Pr' Jarmu.

