8. ŠMARSKI TEK
KDAJ: 03.08.2019
KJE: Šmarje pri Sežani
RAZDALJI: 4 km in 7,7 km
ORGANIZATOR: Vaška skupnost Šmarje pri Sežani
Več informacij najdete: v razpisu (klik na povezavo)

8. ŠMARSKI TEK
AMBASADORJI 8. ŠMARSKEGA TEKA:
Simon Strnad ( svetovni veteranski prvak v gorskem teku leta 2017 )
Maja Škrlj ( državna prvakinja v vzponu – cestno kolesarstvo )
Ervin Furlan ( vrhunski primorski tekač )
KDAJ: 03.08.2019 ob 18:30 uri
KJE: Šmarje pri Sežani
ORGANIZATOR: Vaška skupnost Šmarje pri Sežani
DOLŽINA PROGE: 7,7 km+ 275/-275 m.n.v., tek šteje za točkovanje v PGT (start ob 18:30 uri)
in 4 km rekreativni tek (start ob18:30 uri)
KATEGORIJE na 7,7 km :
Člani

Članice

A

1990 in mlajši – mlajši člani

H

1994 in mlajše - mlajše članice

B

1989-1983 - člani

I

1993-1985 - članice

C

1982-1976 - starejši člani

J

1984-1978 - starejše članice

D

1975-1969 - mlajši veterani

K

1977-1971 - mlajše veteranke

E

1968-1962 - veterani

L 1970-1963-

F - 1961-1954 - starejši veterani
G

veteranke

M 1962 in starejše starejše veteranke

1953 in starejši (super veterani)

4 km
Absolutno M+Ž
TRASA TEKA: Tekmovalci na 7, 7 km se bodo iz Šmarij povzpeli na vrh Tabora. Sledi spust po
Kosovelovi poti v Šmarje, kjer bo cilj.
Tekmovalci na 4 km bodo odtekli dva kroga po makadamskih in gozdnih poteh v okolici
Šmarij.
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MERJENJE ČASOV: Vse meritve bodo izvedene elektronsko preko čipov na štartnih številkah,
ki se po teku vrnejo organizatorju.
PRIJAVA: Preko spletne strani www.protime najkasneje do 29.07.2019 ter na dan prireditve
od 16:00-18:00 na prizorišču.
ŠTARTNINA (eur):

Posamezniki-odrasli
Tekači PGT s stalno
številko

Prijave do
01.07.2019
( darilo majica )
10
10

Prijave do 29.07.2019
( darilo majica ali
brisača)
12
12

Prijave na dan tekme
( darilo brisača )
15
12

Prijavljeni preko spleta (prijava velja ob plačilu) sodelujejo tudi v žrebanju za kraški pršut.
Ostali prejmejo ob vpisu unikatno športno brisačo.
Vsi tekmovalci prejmejo topel obrok, vodo na progi, okrepčilo v cilju (sadje, športni napitek,
voda, slaščice).
OMEJITEV: Število tekačev je omejeno na 150. Po zapolnitvi mest organizator prijav zaradi
varnosti ne bo več sprejemal.
OPOZORILO: Plačanih prijavnin ne vračamo, lahko pa se prijavnina prenese na drugega
tekača.
NAGRADE: Absolutni zmagovalci tekov na 4 km in 7,7 km M+Ž prejmejo kamnite izdelke
kamnoseštva Aleksander Svetina s.p. iz Lokve.
Najboljši trije po kategorijah na 7,7 km prejmejo medalje.
SPREMLJEVALNI PROGRAM:
Tekačem bo ob progi narekoval ritem bobnar AJK, šmarski muzikantje bodo poskrbeli za
nasmeh na licih, številni navijači pa bodo dali tekačem dodatne vzpodbude.
Za hlajenje tekmovalcev bodo poskrbeli člani PGD Sežana.
V cilju bo postavljen bazen, kjer bo možna osvežitev. Ob plačilu 2 eur za srečko se bodo
udeleženci potegovali na srečelovu za slasten kraški pršut, ko se bo dan prevesil v noč pa bo
sledil atraktiven nastop plesalk na drogu Pole dance.
Vsak udeleženec teče na svojo odgovornost.
Informacije: Stojan Rodica
041 405 641
www.protime.si
e.pošta: events@protime.si
FB: Šmarje šport
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