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»SAVINJSKI POKAL 2017«

Glavni cilj ustanovitve pokala je približati tek lokalnemu prebivalstvu in ga spodbuditi k
redni vadbi.
Pokalno tekmovanje je seveda tudi odprtega tipa in naj se ga udeležijo kondicijsko ter
zdravstveno pripravljene osebe, ki tekmujejo na lastno odgovornost. Odgovornost za
nastop mladih pod 15. letom starosti prevzamejo starši oz. prijavitelj.

Za Savinjski pokal se štejejo naslednje tekme:
1. Krožni tek na 1 uro (kdo preteče več krogov?) – 10.6.2017
2. 5ka - 10ka v okviru Žalske noči – TEK V NARAVI-Z NARAVO! ( ob Vrbenskem jezeru
in reki Savinja) – 17.6.2017
Ženske – za Savinjski pokal se šteje 5ka
Moški – za Savinjski pokal se šteje 10ka
3. Tekaško-gorski kronometer na Bukovco 1,55km (višinska razlika 253m) – 9.9.2017

SAVINJSKI POKAL 2017:
http://tdsavinjcan.eu/tekmovanja/84

Pravila:
Za končno razvrstitev Savinjskega pokala se bodo upoštevali oz. sešteli vsi doseženi časi
vseh treh tekaških preizkušenj vsakega posameznika oz. posameznice.
Krožni tek na 1 uro: od 60min se bo odštelo toliko sekund, kot bo tekmovalec oz.
tekmovalka pretekel-la krogov x (koeficient; moški x15-10km, ženske x10-5km).
Primer: 30 krogov – 30s x 15 je 450s oz. 7 min in 30s. Dosežen čas je torej 52 min in 30s.
Tisti, ki se ne bo udeležil 1. teka, se mu bo upošteval čas 60 min.

Tisti, ki se ne bo udeležil 2. ali 3. teka, se mu prišteje čas zadnje uvrščenega ter toliko
bonus sekund, kot je bilo udeležencev (moški, ženske) na 2. ali 3. teku.

Pri moški kategoriji se upošteva čas zadnje uvrščenega moškega, pri ženski kategoriji pa
čas zadnje uvrščene ženske; pri bonus sekundah se upošteva število udeležencev (moški
in ženske posebej).
Zmagovalec/zmagovalka Savinjskega pokala bosta tista, ki bosta imela najmanjši seštevek
vseh doseženih časov.
Tekmovalci bodo v seštevku Savinjskega pokala uvrščeni le, če se bodo udeležili
najmanj dveh tekov, ki štejejo za Savinjski pokal.

Nagrade:
- Na koncu pokala razglašamo zmagovalce v absolutni razvrstitvi
- Absolutno moški/ženske: 1., 2. in 3. uvrščeni-na pokali, 4., 5. in 6. medalje.
Informacije o posameznih prireditvah bodo objavljene na facebook-u in drugih medijih
(pisanih ali elektronskih) ter na spletni strani www.tdsavinjcan.eu, e-pošti
tdsavinjcan@gmail.com ali tel. 041 208 822 (Boris).

