RAZPIS IV. Valentinov tek dvojic na Kokoš 2018
Datum: sobota, 17. februar 2018, ob 10. uri
Kraj prireditve: Lipica 23a (pri restavraciji Okusi Krasa, bivši mejni prehod Lipica/Bazovica)
Organizator: Astraea tours – društvo za promocijo športa na Krasu, Lipica 23a, 6210 Sežana
Parkirni prostor: pri objektu Casino Astraea – igralni salon tik ob štartnem prostoru
Podatki o trasi:
Start: pri kamnu na začetku poti na Kokoš (Lipica 23a); 408mnv
Cilj: pri kamnu na vrhu Kokoške; 667mnv
Dolžina trase: 2.600m; vzpon: 252mnv
Okrepčevalne postaje: na štartu in na cilju
15 min pred prvim štartom bo na vrh odpeljal kombi z opremo, za katero želite da vas čaka na cilju. Spust
v cilj je individualen.

Tekmovalne kategorije, en tek – tri tekmovanja!
Tek za Pokal Primorskih gorskih tekov in izven
Tekmujejo lahko vsi tekači, ne glede na starost. Medalje se podeljujejo po kategorijah Primorskih gorskih
tekov. Pokale prejmejo zmagovalci v kategorijah absolutno ženske in absolutno moški.
Tekači, ki imajo stalno štartno številko PGT naj to napišejo ob prijavi. Ob registraciji na dan prireditve pa
dvignejo še čip za merjenje časa. Tekmovalci, ki ne tekmujejo za Pokal Primorskih gorskih tekov, bodo
štartno številko skupaj s čipom prejeli ob registraciji na dan prireditve.
Cena: 12 EUR. V ceno je vključena topla malica in topli napitki. Ob predprijavi s plačilom do vključno
14.2. vsak tekmovalec prejme še spominsko majico.

Tek za pokal dvojic
Tekmujejo vsi tekmovalci, ki so v predprijavi navedli tudi svojega sotekmovalca za tek v paru.
Tekmovalne kategorije so ženski, moški in mešani pari. Zmagovalni par posamezne kategorije prejme
denarno nagrado v višini 100 EUR.
Cena: 19 EUR/osebo. Cena vključuje tudi štartnino v Pokalu Primorskih gorskih tekov, toplo malico, tople
napitke in spominsko majico. Za to kategorijo so obvezne predprijave s plačilom do vključno 14.2. Na
dan prireditve prijava parov za pokal dvojic več ne bo možna!
Canicross – tek s psi
Predprijave so možne v kategorijah: moški/ženska; polar/open; 1pes/2psa. Zmagovalce v posamezni
kategoriji bomo razglasili, če bodo v kategoriji prijavljeni vsaj štirje (4) tekmovalci.
Cena: 19EUR. Cena vključuje toplo malico; tople napitek; priboljšek za psa in spominsko majico. Za to
kategorijo so obvezne predprijave s plačilom do vključno 14.2. Na dan prireditve prijava za pokal
canicross več ne bo možna!
Program:
10.00 - 10.45 - prevzem paketov, registracija tekmovalcev in dvig štartnih številk s čipi
11:20 - skupinski start teka dvojic s psom (kategorija caincross)
11:30 - skupinski start IV. Valentinovega teka na Kokoš (tekači dvojice, tekači PGT in ostali tekači)
12:00 - topla malica v startni areni, tekaški after z žrebanjem številk
12:30 - razglasitev neuradnih rezultatov v vseh kategorijah (možnost pritožb na časomerilskem pultu)
13:00 – razglasitev uradnih rezultatov in podelitev priznanj
*Popusti za organizirane skupine (najmanj 10 prijavljenih) in prijavnina za družine (najmanj trije družinski
člani, ki živijo na istem naslovu). Vsak tretji teče s 50% popusta.
*Uradni časomerilec tekmovanja je podjetje Protim.e iz Maribora. Na tekmovanju se bodo uporabljale
štartne številke s čipom za enkratno uporabo, ki so vključene v ceno štartnine. Uradni rezultati bodo
objavljeni na prireditvi neposredno pred razlgasitvijo tekmovalcev, na spletni strani dogodka:
facebook.com/IV.Valentinov tek dvojic na Kokoš in na spletni strani protime.si.
*Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost in ob upoštevanju lastnega psiho-fizičnega stanja ter napotkih
osebnega zdravnika. Za morebitne nujne primere bo na cilju mobilna zdravstvena ekipa.
*Vodja tekmovanja: Enver Vratarič
*Prijave so možne preko spletne strani www.krasnadlani.si (ročno pošiljanje podatkov na e-naslov
tours@astraea.si) ali preko elektronskega obrazca na spletnih straneh www.kroufe.com in
www.protime.si (kjer boste vse potrebne podatke vnesli sami direktno v elektronski obrazec).
*Za dodatne informacije in pomoč smo vam z veseljem na voljo na naslovu tours@astraea.si,
alin.franjkovic@krasnadlani.si

