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OBJAVLJATA RAZPIS

za
23. DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V MARATONU
ZA ODRASLE KATEGORIJE
Pokljuka – Planina Zajavornik, 30. marec 2014,
ki šteje tudi za

ORGANIZATOR: Tekaško smučarski klub OGP Grad Bled

TEKMOVALNA ŽIRIJA:
- Tehnični delegat: Robert Kerštajn
- Pomočnik TD: Robert Rimahazi
- Vodja tekmovanja: Bojan Krničar

Kraj tekmovanja: Pokljuka, Planina Zajavornik
PROGRAM TEKMOVANJA:
Nedelja, 30. 03. 2014, ob 9.30 uri
Tekmovalne kategorije: - Člani: 50 km
- Članice, Juniorke, Juniorji: 30km
- Starejši mladinci/mladinke: 20km

Tehnika teka: PROSTA TEHNIKA –skupinski štart

OSTALA DOLOČILA TEKMOVANJA:
- Tekmuje se po pravilih FIS in pravilih tekmovanja za pokal GEOPLIN-a v sezoni
2013 / 2014. Tekmovalci tekmujejo za matični klub. Tekmujejo na lastno odgovornost
in na stroške matičnega kluba.
- Stroške udeležbe krijejo klubi, ki tekmovalca prijavijo.
- Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa tekmovanja.

PRIJAVE: Do četrtka, 27. 3. 2014, do 24.00 ure na elektronski naslov:
joze.klemencic@sloski.si (obvezno v uradni Excelovi datoteki – za posamezen klub)

SESTANEK vodij ekip bo v petek, 28.3.2014 ob 18.00 uri v Osnovni šoli Bled, Seliška 3, Bled.

ŠTARTNINA: Za vse kategorije znaša štartnina 5 EUR na tekmovalca. Štartnina in
kavcija za številke v višini 20 EUR se plača v gotovini ob dvigu startnih številk.

PRIZNANJA: Na DP prvi trije uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo
medalje, prvih šest pa še diplome SZS. Najboljši tekmovalci prejmejo tudi pokal.
Za Pokal Geoplin prvi trije uvrščeni posamezniki v odraslih kategorijah prejmejo
medalje.

PROTESTI: 15 minut po objavi neuradnih rezultatov na oglasni tabli – kavcija 50
EUR.

RAZGLASITEV REZULTATOV: predvidoma 30 minut po prihodu zadnjega
tekmovalca v cilj.

OPOZORILO: Tekmuje se po pravilih FIS in Pravilih SZS za tekmovalno sezono
2013/2014.
V primeru poslabšanja snežnih razmer si tehnični organizator pridržuje pravico
spremembe tega razpisa oziroma odpovedi tekmovanja. O morebitnih spremembah
razpisa oz. odpovedi tekmovanja boste obveščeni do 27.3. 2014 na vaše e-naslove.
Tehnični organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev
pred, med in po tekmovanju.

INFORMACIJE: Vinko Poklukar, GSM: 031 770 446
e-pošta: vinko.poklukar@gmail.com

Vljudno vabljeni!
Organizacijski odbor TSK OGP Grad Bled

