TEKAŠKO DRUŠTVO SAVINJČAN
1. SAVINJSKA PIVO MILJA (1609m)

4 piva, ena milja!
Pivska milja: “gostinsko-atletsko” tekmovanje za vse tiste dovolj hrabre ali »norce« po duši, da spijejo
eno pivo na vsake četrt milje. Štiri piva, ena milja.
Torej tekmovalci v pivskem teku na miljo morajo premagati štiri kroge, ob tem pa v vsakem krogu spiti
še malo pivo, ki mora vsebovati pet promilov alkohola ali več. Bruhanje je prepovedano.

Svetovni rekord v “Pivski milji” znaša 4 minute in 47 sekund (Kanadčan Lewis Kent), z naslednjo
statistiko:
1. pivo = 7 sekund
1. krog = 61 sekund (vmesni čas 1:08)
2. pivo = 8 sekund
2. krog = 66 sekund (vmesni čas 2:22)
3. pivo = 10 sekund
3. krog = 65 sekund (vmesni čas 3:37)
4. pivo = 9 sekund
4. krog = 61 sekund (4:47)
Torej, Lewis Kent je za pitje piva porabil skupno 34 sekund , a miljo je odtekel za 4 minute in 13 sekund.
Pri ženskah znaša svetovni rekord 6 minut in 8 sekund (Američanka Erin O¨Mara).
Začetki Pivske milje sežejo v leto 1980 kot zabava za zaključek atletske sezone atletov na ameriških
univerzah.
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PRAVILA:
1 – Tečejo se 4 krogi, na začetku vsakega kroga se pije pivo in nato se odteče krog
2 – Pivo se more popiti v coni, ki je dolga 10m oz. pred začetkom kroga
3 – Tekma se začne s pitjem piva v zadnjem metru cone, tako da se odteče polna milja
4 – Ženske pijejo isto količino piva kot moški
5 – Pivo mora imeti najmanj 5% alkohola.
6 – Dokaz, da je pivo popito, mora vsak tekmovalec prazno steklenico obrniti nad glavo
7 – Bruhanje se kaznuje z dodatnim pretečenim krogom (teče se en krog ne glede na število bruhanja).

TEKMOVALCI MORAJO BITI POLNOLETNI IN TEČEJO NA LASTNO ODGOVORNOST (minister
za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju).

Ker se bo prireditev odvijala na cestnem poligonu v Šempetru, smo se odločili, da bo moto pivske milje:

BOLJE TEČI, KOT VOZITI PIJAN!

NASVETI:
Toplo pivo je tvoj prijatelj…
Bolj ko je pivo toplo, več CO2 se sprosti. Vedno več ko se ga sprosti, manj ga piješ, kar pripelje do…
Alkohol v pivu ni to kar te »zafrkne«, zafrkne te deciliter pene, ki se ti pretaka v želodcu. Rigni
kolikokrat le lahko v 10s, ko spiješ pivo.
Tehnika
Pij pod kotom 45 stopinj, tako boš zmanjšal vnos zraka.

ŽE ZNANA ZGODBA:
Prvo pivo spijem brez problema in štartam. Vem, da nisem tip, ki bo postavil rekord, toda v glavi mi
začne govoriti, mogoče pa le imam možnost zmagati. Drugo pivo že gre bolj počasi. Tretji je predmet
spotikanja. Počasi občutim mučenje. Strah. Tempo se počasnjuje in že iščem prostor kjer bi bruhal. Ne
najdem nobenega pametnega in ni druge kot da nadaljujem. Zadnje pivo in zadnji krog so se mi zdeli kot
počasni film. Pridem v cilj. Uspel sem. In ne rigam. Kljub temu da je moj končni čas dvojni od
svetovnega rekorda, se počutim ponosno. Nisem postavil rekorda, ampak sem pretekel miljo. In prišel
sem do zaključka. NIKOLI VEČ NE BOM TEKEL PIVSKE MILJE! (Ja, pa ja… Poznamo to zgodbo, ko
imamo drug dan po prekrokani noči mačka, da nikoli več ne bom pil….).
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NAGRADA: večna slava in pivo, ki ga boste lahko v miru spili doma; medalje za prvo tri uvrščene,
gajba za zmagovalca in zmagovalko, za drugo in tretje uvrščene pa »malo manj« piva. Diplome za 4.,
5. in 6. mesto.

Vsak tekmovalec bo prejel topel obrok, pijačo ter nagrado naših sponzorjev.
KRAJ: cestni poligon Šempeter v Savinjski dolini
KDAJ: 15. maj, 2. FESTIVAL TEKA »RUNFEST SAVINJSKA DOLINA« ob 14.00 uri!!!
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