
19. ORMOŠKI 
POLMARATON 

ŠTAJERSKO 
KOROŠKI 

POKAL 
V TEKIH 
2 0 2 0 

HITRA in NORDIJSKA HOJA 

Ormož, 6. september 2020 
Ob 10:00 uri v Mestni Grabi 

POLMARATON, 10km, 5km 
predprijave do 02.09.2020 - 10€ 

PREJŠNJI zmagovalci polmaratona - 0€ 

HITRA in NORDIJSKA HOJA (4km) 
ni tekmovalnega značaja    •    ni prijavnine 

NAGRADE: Absolutno prvih pet (moški, ženske) pri polmaratonu prejme denarne nagrade. Prvi trije polmaratona ter 

tekov na 10 in 5 km prejmejo pokale. Najboljši trije v posameznih kategorijah tekov, prejmejo medalje. Razpis za vete-
ransko prvenstvo, je objavljen na drugi strani tega razpisa. Podelitev nagrad bo ob 13:00 na prireditvenem prostoru. 
Vsi udeleženci tekov prejmejo majico prireditelja. Med udeleženci tekov bodo izžrebane tudi praktične nagrade. 

SPLOŠNA DOLOČILA: Vsak aktivni udeleženec tekmuje na lastno odgovornost, upoštevaje veljavne cest-

noprometne predpise. Tekmuje se po pravilih IAAF in pravilih AZS. Vsem nastopajočim priporočamo, da pred-
hodno opravijo zdravniški pregled pri svojem zdravniku. Ob progi in na cilju bo dežurna zdravniška služba. 

Prijave in plačilo štartnine 
na dan prireditve niso možne 

Predprijave samo preko 
spleta do 02.09.2020 

TRR: SI56 0451 5000 3529 756 

NAMEN: 19OPM-ime in priimek 

POLMARATON 
ločena moška in ženska kategorija 

10km in 5km 
ločena moška in ženska kategorija 

OTROŠKI TEKI 
ločeni kategoriji, dečki / deklice 

HITRA in NORDIJSKA HOJA 

A 2005 - 2001 

B 2000 - 1991 

C 1990 - 1981 

D 1980 - 1971 

E 1970 - 1961 

F 1960 - 1951 

G 1950 - 1941 

H 1940 in starejši/e 

A 1985 in mlajši/e 

B 1984—1970 

C 1968 in starejši/e 

Štart ob 11:00 uri 

Štart ob 11:00 uri 

Pričetek ob 10:55 uri 

041/815 694 (Ivan) 
031/303 273 (Aleš) 

 

Podrobnosti o razpisu na: 

www.ak-ormoz.si 

ŠTAFETA OŠ UE ORMOŽ 
4X300m 

ZGOLJ 
POLMARATON! 

ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA VETERANE  

10km 

Štart ob 11:00 uri 

Več o pogojih, si preberite na drugi 
strani tega razpisa. 

ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA 
VETERANE V CESTNEM TEKU NA 10 km  



ZDRUŽENJE  ATLETSKIH 

VETERANOV SLOVENIJE 

R A Z P I S 
ZA ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA VETERANE  

V CESTNEM TEKU NA 10 KM 
 
Odprto prvenstvo Slovenije za veterane v cestnem teku na 10 km za leto 2020 bo izvedeno v 
sklopu 19. Ormoškega polmaratona v Ormožu v Mestni grabi.  
 
Datum in ura tekmovanja:   nedelja 06. septembra 2020, s startom ob 11.00 uri. 
 
Za nastop na odprtem prvenstvu Slovenije za veterane v cestnem teku na 10 km je treba 
prijavo najprej poslati organizatorju 19. Ormoškega polmaratona, preko spletnega obrazca na 
elektronski povezavi: https://www.protime.si/dogodek/19-ormoski-polmaraton/ in plačati 
startnino, nato pa iste podatke (ime in priimek, letnica rojstva in  klub) posredovati še na 
elektronski naslov ZAVS: zavs@zavs.si, najkasneje do 04.09.2020.  Organizator bo sprejemal 
elektronske prijave do vključno 02.09, zaradi ukrepov COVID 19 pa naknadne prijave ali prijave 
na dan tekmovanja ne bodo možne. 
 
Kategorije za veteranke in veterane 

 M35 rojeni 1985-1981  Ž35 rojene 1985-1981 

 M40 rojeni 1980-1976  Ž40 rojene 1980-1976 

 M45 rojeni 1975-1971  Ž45 rojene 1975-1971 

 M50 rojeni 1970-1966  Ž50 rojene 1970-1966 

 M55 rojeni 1965-1961  Ž55 rojene 1965-1961 

 M60 rojeni 1960-1956  Ž60 rojene 1960-1956 

 M65 rojeni 1955-1951  Ž65 rojene 1955-1951 

 M70 rojeni 1950-1946  Ž70 rojene 1950-1946 

 M75 rojeni 1945-194  1 Ž75 rojene 1945-1941 

 M80+ rojeni 1940 ali starejši Ž80+ rojene 1940 ali starejše 
Za razvrstitev v kategorije ne velja pravilo rojstnega dne, temveč zgolj letnica rojstva. 
 
Ostale določbe glej v razpisu za 19. Ormoški polmaraton: https://ak-
ormoz.si/_podatki/prireditve/2020opm/2020opm_razpis3.pdf. 
 
Podelitev medalj bo izvedena v sklopu prireditve po končanem tekmovanju. Pošiljanja medalj 
po pošti ne bo. 
 
Priznanja: trije najbolje uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS. Če 
se med prve tri v kategoriji uvrsti tekmovalec/ka iz tujine dobi ustrezno medaljo. 
AZS priskrbi: 30 zlatih, 30 srebrnih in 30 bronastih medalj. 

 
Rezultati bodo, na dan prireditve, objavljeni na oglasni deski prireditvenega prostora. Kasneje 
bodo objavljeni na spletni strani https://www.protime.si/rezultati-tekem/ ter na spletni strani 
AZS/ZAVS. 
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