PRVENSTVO SLOVENIJE V CESTNEM TEKU NA 10 km
Kraj in prireditelj:

Slovenske Konjice,
Športno društvo Konjiški maraton Slovenske Konjice
Ulica Toneta Melive 8a, 3210 Slovenske Konjice
E: teci@konjiskimaraton.si
T: (051)655900
W: www.konjiskimaraton.si

Datum tekmovanja: nedelja, 24. september 2017 ob 10.00 uri.
Zadnji dan prijav:

Prijavo in plačilo je potrebno urediti najkasneje do
petka, 15. septembra 2017, v skladu z razpisom organizatorja na
spletni strani www.konjiskimaraton.si.

Kategorije:
ČLANI (rojeni 1997 in starejši)
STAREJŠI MLADINCI (rojeni 1998 in 1999)
MLAJŠI MLADINCI (rojeni 2000 in 2001)
ČLANICE (rojene 1997 in starejše)
STAREJŠE MLADINKE (rojene 1998 in 1999)
MLAJŠE MLADINKE (rojene 2000 in 2001)
Ob prijavi je potrebno navesti kategorijo.
Atleti, rojeni leta 2002 in mlajši, ne smejo nastopiti v cestnem teku.
Tekmovalna proga mora biti dobro obeležena in speljana večji del po asfaltu. Zaprta mora
biti za ves promet v vseh smereh. Zapora proge mora biti narejena s fizičnimi zaporami,
trakovi, sodniško in varnostno službo ter policijo.
Proga mora biti uradno izmerjena in potrjena s strani TK AZS.
Pravico nastopa imajo atleti, ki so državljani Republike Slovenije in so člani katere koli
športne organizacije, prav tako pa tudi pripadniki slovenske vojske, policije in dijaki šol
s področja Slovenije. Le njim lahko pripada naslov prvaka Slovenije oziroma medalje AZS.
Ker je cestni tek na 10 km odprtega tipa, imajo možnost nastopa tudi tuji državljani, vendar
se jih ne upošteva v uradni prvenstveni razvrstitvi domačih atletov.
Za nastop na prvenstvu Slovenije v cestnem teku je potrebno plačati štartnino, ki jo določi
organizator tekmovanja.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Končne določbe: tekmuje se po Pravilih za atletska tekmovanja. Za razlago je pristojna TK
AZS, na tekmovanju pa delegat AZS.
AZS priskrbi: 6 zlatih, 6 srebrnih in 6 bronastih medalj.
Konjiški maraton – KM,
Ulica Toneta Melive 8A, 3210 Slov. Konjice

info@ad-kas.si
051 655 900
konjiskimaraton.si

