Protime-ova zimska kros liga. Na treh različnih in atraktivnih lokacijah v Mariboru, skupno točkovanje in
seštevek v pokalu. Medalje za najboljše po kategorijah na posamičnih krosih + medalje in nagrade na
zadnjem krosu za najboljše iz skupnega seštevka točkovanja pokala po kategorijah. Čaka vas tudi
atraktivno ekipno točkovanje. Vse udeležence, ki bodo sodelovali na vseh 3 krosih pa čaka še posebna
nagrada - »finisher« funkcijska tekaška majica!
LOKACIJE:

1. kros: sobota, 28. januar 2017 ob 10h - športni park Tabor Maribor
2. kros: sobota, 11. februar 2017 ob 10h - pustolovski park Betnava (Betnavski gozd) Maribor
3. kros: sobota, 11. marec 2017 ob 10h - Mariborski otok

ORGANIZATOR: Protim.e d.o.o., meritve v športu in organizacija športnih prireditev
PRIJAVNINA: - 10 € (kategorije člani M + Ž, U20) in 5 € (kategorije U12, U14, U16).
- Paketna cena za nastop na vseh 3 krosih znaša 20 € (10 €) in vključuje tudi unikatno
personalizirano št. številko s čipom (prijava in plačilo do 20.01.2017) ter »finisher« majico.
- V ceno prijavnine za posamezni kros je vključen najem štartne številke s čipom.
- Plačilo prijavnine se izvede na TRR SI56 1010 0005 3827 041, Protim.e d.o.o, Ul. 9. maja
26, 2204 Miklavž, preko spletne banke ali z UPN obrazcem (plačilnim nalogom »položnico«).
- Plačilo prijavnine bo možno tudi na dan teka.
PRIJAVE:

www.protime.si  »prijavnica«

TRASE PROG: bodo potekale po travnatih in gozdnih poteh.
KATEGORIJE: Pionirji in pionirke U12 (2006 in mlajši) 1.000 m
Pionirji in pionirke U14 (2004 in 2005) 1.000 m
Pionirji in pionirke U16 (2002 in 2003) 2.000 m
Ml. mladinci in ml. mladinke U18 (2000 - 2001) 3.000 m
Člani in članice 6.000 m
KATEGORIJE
članskih tekov
A
B
C
D
E

Leto rojstva
(od - do)
1999 – 1988
1987 – 1978
1977 – 1968
1967 – 1958
1957 -

Starost tekmovalca
(od - do)
18 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 let in več

URNIK: bo narejen na osnovi števila prijavljenih, predvidoma kategorije z enakimi dolžinami prog štartajo
skupaj.
Okvirni urniki posameznih krosov:
U12
U14
U16
U18
M+Ž

10:00h
10:15h
10:30h
10:45h
11:10h

MERITVE IN OBDELAVA REZULTATOV: elektronsko merjenje in obdelava podatkov podjetja Protim.e d.o.o.
NAGRADE:
NA VSAKEM KROSU:
- medalje za prve tri v posamezni kategoriji

NA FINALNEM KROSU:
- medalje za prve tri v posamezni kategoriji
- pokali za najboljše tri skupnega seštevka kros lige (kategorije)
- nagrade presenečenja za najboljše
- žrebanje praktičnih nagrad za vse, ki bodo zaključili pokal s 3 krosi
- »finisher« funkcijska majica za udeležbo na vseh 3 krosih
- nagrada za najboljšo moško in žensko ekipo (absolutna kategorija)
- nagrada za najboljše ekipe v otroškem krosu (U12, U14, U16, U18)

ZA UDELEŽENCE: V cilju bo na vsakem krosu za vse tekače na voljo topel čaj, sadje, piškoti.
TOČKOVANJE, PRAVILA:
- Vsak posamezni kros je tekmovanje zase, opravi se posamična razvrstitev
- Obenem se uvrstitve na posamičnih krosih točkujejo in štejejo za skupno
razvrstitev vseh treh krosov. Zmagovalec je tisti z najvišjim seštevkom točk v
skupnem seštevku treh krosov. V primeru izenačenih točk šteje višja uvrstitev
na zadnjem, finalnem krosu
- Ekipo (kat. člani M/Ž) sestavljajo trije člani (3 moški ali 3 ženske), ki tekmujejo v
posamični konkurenci ne glede na kategorijo. Rezultat ekipe je seštevek točk vseh
treh članov ekipe.
- Zmagovalna ekipa je tista z najvišjim seštevkom točk v skupnem seštevku treh
krosov. V primeru izenačenih točk štejejo višje uvrstitve članov ekipe na zadnjem,
finalnem krosu.
- Ekipo v otroškem krosu sestavljata 2 dečka in 2 deklici v isti starostni kategoriji
(npr. U12). V primeru večih tekmovalcev istega kluba/ekipe, se štejeta najboljši
uvrstitvi.
- Zmagovalna ekipa otroškega krosa je tista z najvišjim seštevkom točk v
skupnem seštevku treh krosov. V primeru izenačenih točk štejo višje uvrstitve
članov ekipe na zadnjem, finalnem krosu.

