NOČNI TEK NA 5 KM IN 10 KM
DATUM: sobota, 24. avgust 2019
START: 21:00 uri
STARTNO/CILJNO MESTO: Športni park Vrhnika
TRASA: Trasa je uradno izmerjena in ima certifikat AZS. Speljana je po ulicah Vrhnike
in je osvetljena. Tekači na 5 km tečejo en krog, na 10 km pa dva kroga. Tekmovanje
poteka v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. Trasa je v času tekmovanja zaprta za
ves promet in varovana, na trasi pa sta dve okrepčevalnici z vodo in okrepčili.

DOLŽINA KROGA: 5 km
ORGANIZATOR: Event24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje
MOŽNOSTI PRIJAVE:
V predprijavi izpolnite prijavnico na spletni strani novice.svet24.si/sportni-svet (prijava je
veljavna le s plačilom prijavnine). Predprijave so možne do srede, 21. 8. 2019 do 00:00.

Na dan prireditve v soboto, 24. avgusta 2019, se lahko prijavite in plačate prijavnino na
osrednjem prireditvenem prostoru v Športnem parku Vrhnika od 16:30 do 20:00 ure.
DVIG STARTNIH STEVILK IN OSTALEGA MATERIALA:
V soboto, 24. avgusta 2019 od 16:30 do 20:00, na osrednjem prireditvenem prostoru v
Športnem parku Vrhnika.
PRIJAVNINA:
V predprijavi:
Plačilo do vključno 21. avgusta 2019: 20,00 EUR
Plačilo na dogodku na dan prireditve:
Plačilo na dogodku - 24. avgusta 2019: 25,00 EUR.
Podatki za nakazilo prijavnine:
EVENT24 D.O.O., VEVŠKA CESTA 52, 1260 LJUBLJANA POLJE
GORENJSKA BANKA, TRR: SI56 0700 0000 332 1952
SWIFT (BIC): GORESI2

Sklic: 190002 – 24082019
Namen plačila: IME IN PRIIMEK, TEK 2019
V predprijavi za skupine nad 10 udeležencev priznamo popust na prijavnino v
višini 2,00 EUR. Pripadajoči popust si od polne cene obračunate sami.
Na dan prireditve je prijavnino mogoče plačati le na prireditvenem prostoru.
MERJENJE ČASA:
Merjenje časa bo izvedeno s čipi na štartni številki (Bib Tag), katero prijavljeni prevzame
na dan prireditve na prireditvenem prostoru.
NAGRADE ZA UDELEŽENCE:

•

Vrečka z sponzorskimi darili
Majica
Okrepčila na okrepčevalnicah, ki bodo postavljene ob progi

•

Obrok v cilju

•
•

KATEGORIJE 10 km:
Kategorija (ženske in moški)

Leto rojstva

do 30

1989 in mlajši

31 – 40

1988 – 1979

41 – 50

1978 – 1969

51 – 60

1968 – 1959

nad 61

1958 in starejši

•

ŽENSKE ABSOLUTNO

•

MOŠKI ABSOLUTNO

•

KATEGORIJE 5 km:
ŽENSKE ABSOLUTNO

•

MOŠKI ABSOLUTNO
GARDEROBA in UPORABA TUŠEV:
Za vse udeležence tekov bo možnost uporabe garderobe in tušev v telovadnici Partizan,
Tržaška cesta 9, Vrhnika. Organizator za garderobo NE ODGOVARJA.

•
•
•
•
•
•

SPLOŠNI POGOJI IN OPOZORILA:
Trasa teka je izmerjena in ima certifikat Atletske zveze Slovenije.
Tekmovanje poteka v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.
Udeleženec teka je vsak, ki se prijavi organizatorju, priloži izpolnjeno prijavnico, plača
prijavnino in ima na sebi vidno startno številko.
S prevzemom startne številke udeleženec teka potrjuje, da je seznanjen s splošnimi
pogoji ter pogoji razpisa in se z njimi strinja.
Udeleženci teka startajo ob 21.00 uri in tečejo skladno s svojo stopnjo pripravljenosti.
Zapora cest je omejena na 1 uro, po izteku ene ure tekači tečejo v skladu s CPP in

•

upoštevajo navodila rediteljev na trasi.
Vsi udeleženci teka tečejo na lastno odgovornost; organizator ne odgovarja za
morebitno povzročeno škodo na opremi in ljudeh.

•

Plačane prijavnine organizator ne vrača.

•

Prireditev bo v vsakem vremenu.

VRTČEVSKI TEK
DATUM: sobota, 24. avgust 2019
START VRTČEVSKEGA TEKA: 17:15
STARTNO/CILJNO MESTO: Športni park Vrhnika
TRASA: 200 m v Športnem parku Vrhnika.
ORGANIZATOR: Event24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje
MOŽNOSTI PRIJAVE:
Na dan prireditve v soboto, 24. avgusta 2019, so možne prijave na osrednjem
prireditvenem prostoru v Športnem parku Vrhnika od 16:00 do 17:00 ure.
PRIJAVNINA:
Za vrtčevski tek prijavnine ni.

•

•
•
•
•
•

NAGRADE ZA UDELEŽENCE:
Vsak otrok prejme medaljo.
SPLOŠNI POGOJI IN OPOZORILA:
Udeleženec teka je vsak, katerega prijavi starš ali skrbnik organizatorju in priloži
izpolnjeno prijavnico.
Z izpolnjeno prijavnico se starš ali skrbnik strinja, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter
pogoji razpisa in se z njimi strinja.
Udeleženci teka startajo ob 17.15 uri in tečejo skladno s svojo stopnjo pripravljenosti.
Vsi udeleženci teka tečejo na lastno odgovornost; organizator ne odgovarja za
morebitno povzročeno škodo na opremi in ljudeh.
Prireditev bo v vsakem vremenu.

ŠOLSKI TEK
DATUM: sobota, 24. avgust 2019
START ŠOLSKIH TEKOV: 17:30 uri
STARTNO/CILJNO MESTO: Športni park Vrhnika
TRASA: Učenci/učenke od 1. do 3 razreda tečejo en krog, od 4. do 6. razreda tečejo 2
kroga in od 7. do 9. razreda tečejo tri kroge.
DOLŽINA KROGA: 400 m
ORGANIZATOR: Event24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje
MOŽNOSTI PRIJAVE:
V predprijavi izpolnite prijavnico na spletni strani novice.svet24.si/sportni-svet.
Na dan prireditve v soboto, 24. avgusta 2019, so možne prijave na osrednjem
prireditvenem prostoru v Športnem parku Vrhnika od 16:00 do 17:00 ure.
PRIJAVNINA:
Za šolski tek prijavnine ni.
NAGRADE ZA UDELEŽENCE:
•

medalja za prve tri v posameznih kategorijah
KATEGORIJE ŠOLSKIH TEKOV:
Kategorija (učenke in učenci)

Leto rojstva

od 1. do 3. razred

2010-2012

od 4. do 6. razred

2009 – 2007

od 7. do 9. razred

2006 – 2004

•

SPLOŠNI POGOJI IN OPOZORILA:
Udeleženec teka je vsak, ki se prijavi organizatorju, priloži izpolnjeno prijavnico in ima na
sebi vidno startno številko.

•

S prevzemom startne številke udeleženec teka potrjuje, da je seznanjen s splošnimi
pogoji ter pogoji razpisa in se z njimi strinja.
Udeleženci teka startajo ob 17.30 uri in tečejo skladno s svojo stopnjo pripravljenosti.
Vsi udeleženci teka tečejo na lastno odgovornost; organizator ne odgovarja za

•

morebitno povzročeno škodo na opremi in ljudeh.
Prireditev bo v vsakem vremenu.

•
•

