RAZPIS
PRVENSTVO SLOVENIJE V 12 URNEM TEKU
nedelja, 5.6.2022, Kranj (6- in 12-urni tek)

ORGANIZATOR: Atletski klub Ultramaraton Slovenija
Prijave na spletni strani: https://slo12.run/prijava/

KONTAKTI:
Klemen Boštar (direktor tekmovanja)
T: 00386 70 878 498

Maja Rigač
T: 00386 41 382 022, E: ak@ultramaraton.si

PRAVILA TEKMOVANJA

-

Kraj prireditve KRANJ - Glavni trg (center mesta)
Čas prireditve NEDELJA, 5. 6. 2022 ob 7.00

Na Slovenskem 12-urnem teku lahko nastopijo vsi, ki so se pravočasno prijavili in plačali
štartnino (najkasneje do 13.5.2022).
Prijavo atletov za uvrstitev na prvenstvo Slovenije v 12 urnem teku morajo društva opraviti
preko Informacijskega sistema AZS.
Naslov: http://azsis.imagine.si – najkasneje do petka, 13. maja 2022.

Štart teka na 12 ur je ob 7. uri zjutraj, 6-urnega ob 13.uri.
•

PRIJAVNINA
Prijavnina za 12-urni tek:

Plačilo do
Prijavnina
•

18.3.
75 €

15.74.
85 €

13.5.
95 €

15.4.
75 €

13.5.
85 €

Prijavnina za 6-urni tek:

Plačilo do
Prijavnina

18.3.
65 €

V ceno prijavnine je vključeno:
•

štartna številka s čipom za enkratno uporabo za elektronsko merjenje časa,

•

personalizirana uradna tekaška majica,

•

organizirana tekaška prireditev z varovanjem trase,

•

vstop v štartni prostor (s štartno številko),

•

osvežitev in okrepčila na okrepčevalnicah,

•

uradno izmerjena in certificirana trasa (AIMS),

•

merjenje in objava rezultatov,

•

zdravniška oskrba,

•

masaža,

•

slačilnice, garderobe in sanitarije,

•

spominska medalja,

•

vstop na sejem športne opreme in športne prehrane,

•

popolna zapora ceste,

•

bon za večerjo po zaključku in

•

praktični oziroma promocijski materiali sponzorjev.

Vsak tekmovalec dobi svoj čip, ki je sestavni del štartne številke. Z lastnim čipom (Champion
Chip) ni mogoče tekmovati.
Prijavnina za spremljevalca: 30 € (vključuje akreditacijo in vstop v tekmovalni prostor, uradno
majico prireditve – to ni uradna tekaška majica, ki jo prejmejo tekači in večerjo).

Pravico do spremstva imajo samo udeleženci na 12-urnem teku, ki morajo biti
prijavljeni. Spremljevalci so lahko samo na točno določenem mestu, to je na štartno-ciljnem
prostoru. Spremstvo ob progi ni dovoljeno, v nasprotnem primeru sledi diskvalifikacija tekača.
Prijavnino poravnate na račun:
Atletski klub Ultramaraton Slovenija, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
IBAN SI56 6100 0002 3674 652
BIC/SWIFT: HDELSI22
Namen: prijavnina za 6h/12h
Prijave sprejemamo do 13. 5. 2022. Na dan prireditve prijava ni možna.
Prijava velja le s plačilom prijavnine. Plačanih prijavnin ne vračamo, lahko pa se namesto
vas prijavi kdo drug.
•

PROGRAM
7.00 Štart 12-urnega teka
13.00 Štart 6-urnega teka

Sobota, 4.6.2022
Od 18.00 dalje

EXPO – Sejem športne opreme in športne prehrane

18.00 – 20.00

Prevzem štartnih paketov (Glavni trg)

Nedelja, 5.6.2022
EXPO – Sejem športne opreme in športne prehrane – poteka cel dan
6.00 – 6.30 Prevzem štartnih paketov (za 6 ur je možen prevzem do 12.30 ure)
6.30 – 6.45 Zadnji napotki tekačem s strani organizatorja
7.00

Štart 12-urnega teka

13.00 Štart 6-urnega teka
19.00 Zaključek 6- in 12-urnega teka
19.30

Pozdrav župana Občine Kranj ter podelitev nagrad in priznanj (Glavni trg)

20.15

Večerja

• DRŽAVNO PRVENSTVO NA 12 UR
Pravico nastopa na državnem prvenstvu Slovenije v teku na 12 ur imajo atleti, ki so registrirani
v društvu/klubu, ki je član Atletske zveze Slovenije (AZS) ter se pravočasno prijavijo tudi preko

Informacijskega sistema AZS (http://azsis.imagine.si), to je najkasneje do petka, 13. maja
2022. Za razvrstitev atletov na prvenstvu Slovenije v 12 urnem teku se upoštevajo bruto časi.
Ker je tek SLO12RUN odprtega tipa, imajo možnost nastopa tudi ostali prebivalci Slovenije in
tuji državljani, vendar se jih ne upošteva v uradni razvrstitvi državnega prvenstva.
• TRASA
Trasa je ravninska in krožna, podlaga je asfaltirana, ponekod tlakovana. Štart in cilj teka je na
Glavnem trgu. Trasa poteka po ulicah v središču mesta. Dolžina enega kroga je 1.292 metrov.
Trasa ima certifikat AIMS o izmeri tekaške proge.
• SREBRNA ZNAČKA IAU 2022
Slovenski 12-urni tek v Kranju je prejel Srebrno značko Mednarodne zveze ultramaratoncev
(IAU – International Association of Ultrarunners) in s tem pridobil tudi na veljavi na mednarodni
ravni.
• VAROVANJE
Da bo tekmovanje potekalo nemoteno, bo ob progi zadostno število redarjev ter vse potrebne
označevalne table. Udeleženci se morajo držati označene poti in upoštevati navodila
organizatorja. Uporabljanje bližnjic ali krajšanje trase je prepovedano – sledi avtomatska
diskvalifikacija. V času tekme tekaču ni dovoljeno zapustiti tekmovališča razen, če s tekom ne
more več nadaljevati. V tem primeru je zanj tekmovanje zaključeno. Ker gre za mestno dirko
in so ponekod ulice ožje, prosimo vse “počasnejše”, da za tek uporabljajo predvsem desno
stran ceste, levo polovico pa sprostijo za prehitevanje.
•

OKREPČEVALNICE
Na štartu bo s strani organizatorja zagotovljena ena okrepčevalnica, ki bo dobro založena
(sadje, juha, krompir, slani in sladki izdelki, ohlajeni napitki, izotonični napitki, coca-cola).
Tekačem, ki se podajajo na 12-urni tek, bo zagotovljen osebni prostor (osebna
okrepčevalnica), kamor bodo lahko shranili vse, kar potrebujejo. Zato pomoč spremljevalcev
ob progi ni dovoljena.
Tekmovalci 6-urnega teka bodo imeli možnost odložiti najnujnejše stvari, ki jih potrebujejo med
tekom, na posebej označenem skupnem prostoru.
• GARDEROBA
Garderoba, sanitarije in tuši bodo v gostišču Stari Mayr, v neposredni bližini štarta.
Prenosne WC kabine so postavljene tik ob trasi, na tržnici.
• MERJENJE
Merjenje kilometrine, časa in štetje krogov bomo izvajali s čipi, ki ga bo prejel vsak tekmovalec
ob prevzemu štartnega paketa.
Ob zaključnem poku pištole, po 6-ih oz. 12-ih urah, tekač na mestu počaka sodniško ekipo, da
zabeleži točen rezultat.
Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu. Le izjemne vremenske razmere lahko vodijo k
odpovedi tekmovanja. O morebitni odpovedi bo odločal organizacijski odbor.
• ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost, zato organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe
tekača. S prijavo na tekmovanje tekač soglaša z vsemi pogoji tekmovanja.

• ZDRAVSTVENA OSKRBA
Na prizorišču bo veš čas prireditve prisotna zdravstvena služba, v organizaciji Slovenske
vojske.
• NAGRADE IN DENARNE NAGRADE
Prvi trije uvrščeni tekmovalci v ženski in moški konkurenci na 12-urnem teku prejmejo pokal,
denarno nagrado in praktične nagrade sponzorjev.
Prvi trije tekmovalci v ženski in moški konkurenci na 6-urnem teku prejmejo pokal in praktične
nagrade sponzorjev, vsi ostali tekmovalci pa spominsko medaljo.

Trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji 12-urnega teka v okviru državnega
prvenstva prejmejo medalje AZS.
•

PODELITEV NAGRAD
Podelitev pokalov, medalj in denarnih nagrad bo na Glavnem trgu (v štartno-ciljnem prostoru
na velikem odru), takoj po zaključenem tekmovanju.
• OBJAVA REZULTATOV
Neuradni rezultati bodo razobešeni takoj po koncu prireditve, tik ob štartno-ciljnem prostoru.
Uradni rezultati bodo objavljeni od ponedeljka, 6. junija 2022 dalje na spletni strani:
https://slo12.run

Tekmuje se po pravilih za atletska tekmovanja. Za razlago je pristojna TtK AZS, na tekmovanju
pa delegat AZS, Damijan Selan.
Kranj, 7. april 2022
AK Ultramaraton Slovenija

