ŠPORTNO DRUŠTVO SOCKA

Tek trojk v Socki
10. april 2016
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za štafete
ORGANIZATOR: Športno društvo SOCKA
URNIK TEKMOVANJA:
• 10:00 – deklice / dečki
• 10:45 – mladinke / mladinci in članice/člani
PRIJAVE:
Predprijave ekip do 8.4.2016 na e-pošto: sdsocka@gmail.com ali na obrazcu na spletni stani
www.sd-socka.si.
Prijava ekip je možna tudi na dan tekme.
STARTNINA:
• Deklice/dečki – 20 EUR/ekipo ob predprijavi oz. 30 EUR/ekipo ob prijavi na dan tekme,
• Mladinke/mladinci, članice/člani – 30 EUR/ekipo ob pred prijavi oz. 40 EUR/ekipo ob
prijavi na dan tekme.
• Startnina se plača na dan tekmovanja ob prevzemu štartnih številk.
PRAVILA:
Tekmuje se po pravilih AZS – Združenja za gorske teke.
1. Kategorije:
• Z1 – Deklice
letnik 2001 in mlajše
• M1 – Dečki
letnik 2001 in mlajši
• ZM1 – Mešana ekipa tekačev letnik 2001 in mlajši
• Z2 – Mladinke letnik 1997 – 2000
• M2 – Mladinci
letnik 1997 – 2000
• ZM2 – Mešana ekipa tekačev letnik 1997 - 2000
• Z3 – Članice
letnik 1996 in starejše
• M3 – Člani
letnik 1996 in starejši
• ZM3 – Mešana ekipa tekačev letnik 1996 in starejši
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2. Posamezno ekipo sestavljajo trije tekmovalci.
3. Mešane ekipe (v razpisu ZM1, ZM2 in ZM3) so sestavljene iz dveh tekmovalcev in ene
tekmovalke ali enega tekmovalca in dveh tekmovalk.
4. Največ en predstavnik mlajše kategorije lahko nastopi v eni štafeti starejše kategorije.
5. Deklica/deček ne more nastopiti v štafeti članov.
6. Vsi atleti, ki so registrirani pri AZS, lahko tečejo le za svoj matični klub.
7. Nastopajo lahko tudi tekači, ki niso registrirani pri AZS.
8. Tekač, ki na tem DP nastopi za določen klub, mora za taisti klub nastopiti na vseh
pokalnih tekmah v tej sezoni; nastopanje za drug klub pomeni diskvalifikacijo na
določeni tekmi.
9. Tekma ne sodi v sklop Pokala Slovenije v GT.
PRIZNANJA in NAGRADE:
Najboljši po kategorijah bodo prejeli medalje državnega prvenstva.
Vsi udeleženci bodo prejeli pijačo in toplo malico.
REZULTATI:
Razglasitev rezultatov tekmovanja bo uro po zaključenem tekmovanju v neposredni bližini
starta oziroma cilja.
Na tem mestu bo udeležencem na voljo tuš in WC ter po tekmovanju tudi hrana in pijača.
PROGA:
Krožna proga je speljana po pobočjih v kraju Socka s startom in ciljem pri gasilskem domu in
osnovni šoli v Socki. Poteka po travnikih, gozdnih cestah in kolovozih in tudi v deževnem
vremenu ne bo blatna. Označena bo s trakovi in smerokazi, ob progi bodo redarji.
Start in cilj je pri podružnični osnovni šoli v Socki oziroma pri Gasilskem domu, kjer deluje
tudi prijavna služba.
START in CILJ: 330 mnv; najvišja točka: 400 mnv
INFO:
Gregor Jeseničnik: 031-226-339
Peter Špegelj:
041-620-718
Spletna stran:
www.sd-socka.si
E-pošta:
sdsocka@gmail.com
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PROGE - dolžine:
člani/članice, mladinci/mladinke
pionirji/pionirke

2,5 km / +- 100 m
1,3 km / +- 60 m

PROGE – profil – mladinci, člani: (svetlo = otroška proga)

Proga – profil – deklice/dečki:

PROGA:
mladinci/člani = Rumena
otroci = Vijoličasta

