RAZPIS

14. 10. 2018 ob 11. uri
1. Kraj : Zalog pri Moravčah / Limbarska gora
2. Organizator: Društvo krajanov Limbarska Gora, Limbarska Gora 17, 1251
Moravče
3. Kategorije:
MOŠKI:
KATEGORIJA
moški A
moški B

LETO ROJSTVA
do leta 1978
1977 in starejši

STAROST
do 40 let
nad 40 let

LETO ROJSTVA
do leta 1978
1977 in starejše

STAROST
do 40 let
nad 40 let

ŽENSKE:
KATEGORIJA
ženske A
ženske B
4. Prijave:



predprijava preko prijavnega obrazca na spletni strani
teknalg.dklimbarskagora.si,
na dan tekmovanja na startu v Moravčah v šotoru, od 9.45 do 10.45
ure.

5. Prijavnina za udeležbo na tekmovanju:
 predprijava
8 EUR,
 na dan tekmovanja 10 EUR.

6. Karakteristika proge:
 dolžina proge:
5.1 km,
 višinska razlika:
395 m.
Start pri v Zalogu pri Moravčah ob 11.00 uri. Nato cca. 35 min do Limbarske gore,
kjer je cilj teka.
7. Nagrade in priznanja:
- razglasitev rezultatov ob 12.30 uri v/na vrhu Limbarske gore ;
- medalje dobijo prvi trije v vsaki kategoriji;
- vsak udeleženec prejme spominek;
- za vse udeležence je pripravljena zakuska.
8. Garderoba: Za prevoz najnujnejše opreme na cilj teka poskrbi organizator.
9. Prvo pomoč bo zagotovila GRS Kamnik. Nujno medicinsko pomoč bo zagotovila
ekipa Zavoda Medi Gros.
10. Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost !
11. Prireditev je javnega značaja. Tekmovalci se zato ob prijavi strinjajo, da
organizator Društvo krajanov Limbarska Gora uporabi osebne podatke, ki so
jih vnesli na prijavni obrazec za administrativne namene povezane z njihovim
sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašajo, da lahko ime, priimek in letnico
rojstva iz te prijavnice ter rezultat tekmovanja objavi na spletni strani
prireditve, vključno z njhovimi fotografijami, video posnetki in intervjuji, ne da
bi zato potrebovali njihovo posebno dovoljenje.
12. Izvedba organizacije: predsednik organizacijskega odbora (odgovorni
organizator) Franci Lipovec (GSM 051 655 320) pomočnik vodje organizacijskega
odbora in vodja rediteljske službe Miha Toman (GSM 040 533 791),
13. Uradni rezultati bodo po končanem tekmovanju objavljeni na spletnih straneh
teknalg.dklimbarskagora.si, www.dklimbarskagora.si in www.ad-as.si.
Proga:
 skica v prilogi 1
 povezava do skice (https://www.google.com/maps/d/embed?
mid=zp3QfZs5fUos.kuPTRK6x4ooY)

Priloga 1: skica tekmovalne proge

