TEKAŠKO DRUŠTVO SAVINJČAN

2. FESTIVAL TEKA 2016
»RUNFEST SAVINJSKA DOLINA«
KDAJ: nedelja, 15. maj 2016 ob 10:00 uri

ZAKAJ:
Naše vodilo je povezati čim več ljudi, katerim gibanje pomeni svobodo, užitek in zabavo. V Savinjski
dolini že imamo nekaj tradicionalnih tekaških prireditev in mi želimo to športno ponudbo še dodatno
popestriti. V zvezi s tem bomo strmeli k temu, da bomo organizirali tekaška tekmovanja, ki niso
vsakdanja in so malce drugačna, skratka kličejo tudi tiste, ki so samo radovedni.
Zima se počasi poslavlja, pomlad, prečudovita pomlad prihaja. Po zimskem spanju in mirovanju je vse
prerojeno, v čudoviti zelenici se razprostira prispodoba za življenje. To je čas, ko vas okupira
pomladansko čiščenje in vse se prebuja, dehti, cveti, raste, nori in divja.
S festivalom je naš cilj, da spet prebudite svoje telo in športnika v sebi, spoznate, na kateri stopnji ste z
vsesplošno kondicijo, tisti, ki pa ste pridno trenirali čez zimo, pa preverite vaš tekaški napredek. Ker se
zavedamo da je gibanje največja naložba za naše zdravje tudi v starosti, želimo da zraven na tekmovanje
pripeljete tudi svoje otroke, malčke, mladostnike… Verjamemo, da imajo otroci sedenja pred TV in
računalniki dovolj v šoli in doma, zato jih je treba skozi zanimive igre, tekmovanja, motivirati in jim
pomagati da gibanje spet vzljubijo. Starši smo največji vzor svojim otrokom!

KJE: cestni poligon – Šempeter v Savinjski dolini
ORGANIZATOR: Tekaško društvo Savinjčan
URNIK IN DISCIPLINE:
Discipline:
-

10:00 uri: otroški teki (525m, 1050m)
10:30 uri oz. po končanih otroških tekih: najhitrejša osmica »8« (cca 60m)
11:00 uri: tek na 1h
12:30 uri: Tek ob Savinji »SAVINJSKI COOPER« 2400m
14:00 uri: PIVO milja (4xpivo+1609m)
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TRASA PROG:
-

-

Krožni tek na 1h (krog 525m)
Otroški teki (krog 525m)
Tek »SAVINJSKI COOPER« 2400 m (Cooperjev test bomo namesto na atletskem štadionu
organizirali v naravi - poljska cesta-makadam, nabrežje Savinje-utrjena zemlja z nekaj
koreninicami, asfalt- cca 400m, skratka triatlonski test)
Najhitrejša osmica »8« (tek poteka v obliki osmice cca 60m)
PIVO MILJA 1609m (4 krogi po 402,25m)

KATEGORIJE:
-

Krožni tek na 1h (ženska in moška kategorija za vsak časovni krožni tek: do 20 let, do 35 let, do
50 let in nad 50 let)
Otroški teki:





-

Tek osmica »8«:



-

CICIBANI IN CICIBANKE (2007 in mlajši): 525m – 1 krog
ML. DEČKI IN ML. DEKLICE (2005 in 2006): 525m – 1 krog
DEČKI IN DEKLICE (2003 in 2004): 1050m – 2 kroga
ST. DEČKI IN ST. DEKLICE (2001-2002): 1050m – 2 kroga
DEČKI IN DEKLICE (2001 in 2004)
DEČKI IN DEKLICE (2005 in mlajši)

Rekreativni tek »SAVINJSKI COOPER« (ženska in moška kategorija: do 20 let, do 35 let, do 50 let
in nad 50 let)
PIVO MILJA (enotna moška in ženska kategorija)

ŠTARTNINA:
-

Krožni tek na 1h – 10 EUR v predprijavi (na dan tekmovanja 15 EUR)
Otroški teki - BREZPLAČNO
Tek »SAVINJSKI COOPER« – 5 EUR v predprijavi (na dan tekmovanja 10 EUR)
PIVO MILJA – 10 EUR v predprijavi (na dan tekmovanja 15 EUR)

V predprijavi štartnino nakažete na naš TRR: SI56 6100 0001 0063 030, sklic 00 19042015, namen OTHR,
BIC banke prejemnika HDELSI22 .

PRIJAVA: preko spleta - http://tdsavinjcan.eu/tekmovanja/10-tekmovanja/45
ali zadnja prijava najkasneje 30 min pred posamezno tekaško disciplino na dan tekmovanja v prijavnici
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MERITVE IN OBDELAVA PODATKOV: RFID MERITVE
-

Krožni tek na 1h – elektronsko merjenje na čip
Otroški teki – elektronsko merjenje na čip
Tek »SAVINJSKI COOPER« – ročno merjenje
PIVO MILJA- elektronsko merjenje na čip

Vsi rezultati bodo po končani tekmi izobešeni na oglasni deski poleg podelitvenega podijuma.

NAGRADE:
-

medalje za prve tri, diplome za 4., 5. in 6. mesto v posamezni kategoriji za vse tekaške discipline
bogate nagrade v obliki praktičnih nagrad naših sponzorjev in sicer:
o praktične nagrade v vrednosti 20 do 40 EUR za prvo 3 uvrščene na teku na 1 uro
absolutno moške in ženske kategorije
o praktične nagrade v vrednosti od 10 do 20 EUR za prvo 3 uvrščene na Cooper testu
absolutno moške in ženske kategorije
o praktične nagrade – vez piva do zaboj piva za prvo 3 uvrščene moške in ženske kategorije
na Pivo milja

Vsak tekmovalec bo prejel topel obrok, pijačo ter nagrado naših sponzorjev.

KAKO NAS NAJDETE - DOSTOP:

Iz AC izvoz ŠEMPETER. Iz ljubljanske smeri zavijete desno, iz mariborske pa levo do krožnega krožišča in
takoj prvi odcep (obrtna cona) desno.
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Iz smeri Ljubljana

PARKIRANJE: je možno v neposredni bližini prireditvenega prostora (označeni prostori)

INFORMACIJE: Boris Podpečan, gsm: 041 208 822 ali Lucijan Tominšek, gsm: 031 276 598

POMEMBNO: VSI UDELEŽENCI TEČEJEO NA LASTNO ODGOVORNOST!

PRAVILA:
-

Vrstni red se določi na osnovi večjega števila pretečenih krogov.
Če v določeni disciplini (tek na 1 ure, Savinjski cooper) tekmujejo največ trije tekmovalci-ke
različnih starostnih kategorij, se pri podelitvi upošteva enotna kategorija.
Če dva tekmovalca pretečeta isto število krogov, je boljši tisti, ki je prej prečkal predzadnji krog
čez ciljno črto.
Rekordi (krog 450m):
 Tek na 1 uro (moški) : Lucijan Zalokar, Tim Seničar 34 krogov
 Tek na 1 uro (ženske): Špela Špiler 21 krogov
 Tek na 3 ure (moški): Marko Gostečnik 83 krogov
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-

PIVO MILJA:
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 »PIVO MILJE« MORAJO BITI POLNOLETNI IN TEČEJO NA LASTNO
ODGOVORNOST (minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju).

Juhej, juhej, juhej, juhej!
Savinjska dolina, dežela veselja.
Tu polno deklet je, denarja in hmelja.

VABLJENI!
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