Juhej, juhej, juhej, juhej!
Savinjska dolina, dežela veselja.
Tu polno smeha je, zelenja in hmelja.

ŠPORTNI CENTER ŽALEC

Žalec
Prva omemba mesta Žalec je iz leta 1182, dandanes
pa je Žalec mesto z živahnim utripom.
Žalcu in okolici dajejo pečat nasadi hmelja, po katerem
dolino imenujejo tudi dolina zelenega zlata in v tem slogu je tudi
predstavitveni logo " Žalec - v objemu zelenega zlata".
V letu 2015 je Žalec od Turistične zveze Slovenije, prejel
priznanje za najlepše urejeno mesto v kategoriji manjših
mest!
V letu 2017 pa je Žalec prejel zlato priznanje v prestižnem
tekmovanju za naziv najlepše urejenih evropskih mest in
krajev Entente Florale Europe 2017!
V mestu je lepo urejen športni park in športna dvorana.
Vabimo vas tudi k ogledu promocijskih filmov Občine Žalec:



filmček Vabljeni v Žalec: https://www.youtube.com/watch?v=Zd96o3Fd5jQ
filmček Prepustite se objemu Zelenega zlata:
https://www.youtube.com/watch?v=LeiHLfU6pFc





10 minutna različica: https://www.youtube.com/watch?v=Q4a0rholNaA
2 minutna različica: https://www.youtube.com/watch?v=lu-hC15Hx0A&feature=youtu.be
30 sekundna različica: https://www.youtube.com/watch?v=Pch2gF8lu-Y

Pridite in uživajte v prijetnem mestu, v Žalcu, v objemu
zelenega zlata!

1. BRANETOV SUPER KROS 2018
RAZPIS
KDAJ: sobota 3. marec 2018 ob 10.00 uri

KJE: Športni center Žalec

ORGANIZATOR: Tekaško društvo SAVINJČAN
v spomin na trenerja Braneta Strožerja
SUPER KROS?
Te discipline še nismo zasledili, smo pa dobili idejo pri smučarskem
krosu (naš najuspešnejši tekmovalec Filip Flisar ) oz. smučarskem teku
(disciplina sprint), kjer je največje uspehe dosegala Petra Majdič.

Ta tekma je »lepa« priprava za DP v krosu (17. Marca), nekateri jo lahko
vzamete kot pregledno tekmo (preverjanje trenutne forme), drugi pa kot
trening tekmo (piljenje forme).

S super krosom želimo več »akcije«, kako boste tekači in trenerji sprejeli
to novo disciplino, pa bomo videli po končanem tekmovanju. Bomo pa
zelo veseli kritik; ne pred tekmovanjem (po tem smo Slovenci zelo znani),
ampak lahko skupaj po tekmovanju predebatiramo vso zadevo, saj so
idejni popravki za nas zelo dobrodošli.

KATEGORIJE:

U12 - fantje ( letnik 2007 in 2008)
U12 - dekleta ( letnik 2007 in 2008)

U14 - fantje (letnik 2005 in 2006)
U14 - dekleta (letnik 2005 in 2006)

U16 - fantje (letnik 2003 in 2004)
U16 - dekleta (letnik 2003 in 2004)

mladinci (letnik 1999 in 2002)
mladinke (letnik 1999 in 2002)

Člani/rekreativni tekači (1998 in starejši)
Članice/rekreativne tekačice (1998 in starejše)

Nastopijo lahko tudi učenci/učenke OŠ, dijaki/dijakinje SŠ,
rekreativni tekači, ki niso člani atletskih klubov.

PRAVILA:
- Krog je dolg 500m.
- Teče se po travnatih površinah z ovirami. Šprintarice niso
dovoljene!
- Prijavljenih mora biti vsaj 8 tekmovalcev v posamezni kategoriji.
Če jih ni, se prestavijo v višjo kategorijo. Npr. imamo 6 prijavljenih
med U14, potem ti tekmujejo med U16 itd…
- Najprej se izvedejo kvalifikacije, sledi polfinale ter finale. Če je v
kategoriji mladinci/člani prijavljenih več kot 16 tekmovalcev, se
izvede tudi četrtfinale.

- Kategorija U12 ima skupinski štart (1 krog).
- Kvalifikacije: teče vsak posamezno, čas se mu izmeri ročno.
Interval štartov je 30s. Na podlagi izmerjenih časov, se formirajo
skupine za polfinale (2 skupini po 4 tekmovalcev). Skupine se
določijo po sistemu:
1. Skupina (1.-8., 3.-6., po času)
2. Skupina (2.-7., 4.-5., po času)
- V finale se uvrstita prva dva tekmovalca iz vsake skupine. Če
imamo četrtfinalne dvoboje (mladinci/člani) je zadeva ista: iz
vsake skupine (4 skupine) se v polfinale uvrstita po dva
tekmovalca.
- Kategorije U14, U16 ter mladinci imajo v kvalifikacijah 1 krog,
člani 2 kroga.
- Tisti, ki izpadejo v kvalifikacijah, četrtfinalu (mladinci/člani) ter v
polfinalu, lahko nastopijo tudi v tolažilnem teku, ki se izvede s
skupinskem štartom. Kategorija U14, U16 ter mladinci imajo 2
kroga, člani pa 4 kroge.

NAGRADE:
Najboljši trije v vsaki kategoriji prejmejo velike medalje in praktične
nagrade.
Najboljši trije v »Tolažilnem teku« prejmejo male medalje.
Vsak udeleženec prejme spominsko medaljo.
Vsak udeleženec prejme rogljiček ter topli napitek.
PRIJAVE: samo preko spletne aplikacije:
http://tdsavinjcan.eu/tekmovanja/2018/1-branetov-super-kros
Prijaviti se je možno le predčasno preko spletne prijave.
Prijave se zaključijo v četrtek, 1. Marca ob 12. uri !
Opozarjamo, da zaradi oblikovanje štartne liste oz. nemotenega
poteka tekmovanja, kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

Dokončen urnik bo narejen glede na število prijav udeležencev in bo
objavljen na spletni strani TD Savinjčan 1 dan pred pričetkom
tekmovanja.

ŠTARTNINA: 5 EUR na disciplino
Štartnina se poravna pred tekmovanjem na:
TRR: SI56 6100 0001 0063 030 ali z gotovino ob dvigu štartnih
številk.

MERITVE ČASOV IN OBDELAVA PODATKOV:

www.rfidmeritve.eu
OSTALA DOLOČILA:
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev
morebitno nastalo škodo.

in

Vsi tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost!

URNIK:
10:00 Tek U12 dekleta-skupinski štart (1 krog)
10:10 Tek U12 fantje-skupinski štart (1 krog)
Opombe: urnik za posamezno kategorijo je zgoščen in sklepamo, da ne bi smel
biti problem glede napora, saj atleti v teh kategorijah »doma« že
trenirajo/trenirate intervalne treninge. Na tekmi bodo atleti praktično imeli
največ 3 srednje dolge intervale.

10:20 Kvalifikacije U14 dekleta (1 krog)
10:30 Kvalifikacije U14 fantje (1 krog)
10:40 Polfinale 1 . skupina U14 dekleta (1 krog)
10:45 Polfinale 2 . skupina U14 dekleta (1 krog)
10:50 Polfinale 1 . skupina U14 fantje (1 krog)
10:55 Polfinale 2 . skupina U14 fantje (1 krog)
11:00 Tolažilna skupina U14 dekleta (2 kroga)
11:10 Tolažilna skupina U14 fantje (2 kroga)
11.20 Finale U14 dekleta (1 krog)
11.25 Finale U14 fantje (1 krog)

11:30 Kvalifikacije U16 dekleta (1 krog)
11:40 Kvalifikacije U16 fantje (1 krog)
11:50 Polfinale 1 . skupina U16 dekleta (1 krog)
11:55 Polfinale 2 . skupina U16 dekleta (1 krog)
12:00 Polfinale 1 . skupina U16 fantje (1 krog)
12:05 Polfinale 2 . skupina U16 fantje (1 krog)
12:10 Tolažilna skupina U16 dekleta (2 kroga)
12:20 Tolažilna skupina U16 fantje (2 kroga)
12.30 Finale U16 dekleta (1 krog)
12.35 Finale U16 fantje (1 krog)

12:40 Kvalifikacije mladinke (1 krog)
12:50 Kvalifikacije mladinci (1 krog)

13:00 Polfinale 1 . skupina mladinke (1 krog)
13:05 Polfinale 2 . skupina mladinke (1 krog)
13:10 Polfinale 1 . skupina mladinci (1 krog)
13:15 Polfinale 2 . skupina mladinci (1 krog)
13:20 Tolažilna skupina mladinke (2 kroga)
13:30 Tolažilna skupina mladinci (2 kroga)
13.40 Finale mladinke (1 krog)
13.45 Finale mladinci (1 krog)

13:50 Kvalifikacije članice (2 kroga)
14:00 Kvalifikacije člani (2 kroga)
14:10 Polfinale 1 . skupina članice (2 kroga)
14:15 Polfinale 2 . skupina članice (2 kroga)
14:20 Polfinale 1 . skupina člani (2 kroga)
14:25 Polfinale 2 . skupina člani (2 kroga)
14:30 Tolažilna skupina članice (4 krogi)
14:40 Tolažilna skupina člani (4 krogi)
14.50 Finale članice (2 kroga)
14.55 Finale člani (2 kroga)

Opombe: če se izvedejo četrtfinalni boji (mladinci/člani), potem se
polfinala, tolažilni tek ter finale prestavi za 20 min.

INFORMACIJE:
Gsm: 041 208 822 (Boris Podpečan)
Email: tdsavinjcan@gmail.com

VODSTVO TEKMOVANJA
Vodja tekmovanja: Boris Podpečan

Ozvočenje: Žan Videc

Napovedovalec: Aleš Kramaršek

Vodja tehnične službe: Tomo Željkovič

Meritve časov in obdelava podatkov: RFID Meritve

Vodja sodniške službe: Matevž Gobec

Vodja prijavnice: Vesna Tominšek

Zdravstvena služba: Štante Danilo Jani

Vodja proglasitev: Ana Gašparič

TEHNIČNA NAVODILA
TAJNIŠTVO
V eni od hišic ŠČ Žalec, v neposredni bližini štadiona bo urejen
prostor, kjer bodo lahko vodje ekip prevzeli štartne številke ter
uredili finančne obveznosti.

GARDEROBE
Garderobe so zagotovljene v hiškah NK Žalec zraven atletskega
štadiona in so označene z napisi (posebej za deklice in dečke).
Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete
atletov v slačilnicah.

TERENI ZA OGREVANJE
Ogrevanje pred tekmovanjem je na zunanjih površinah ob
atletskem štadionu.

REZULTATI
Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca.
Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski pod tribuno.

VSEM NASTOPAJOČIM ŽELIMO OBILO DOBRIH REZULTATOV
IN PRIJETNEGA POČUTJA!

STARŠI SMO NAJVEČJI VZOR
SVOJIM OTROKOM!!!
Verjamemo, da imajo otroci sedenja pred TV in računalniki dovolj v šoli in doma, zato jih je treba skozi »zdrava«
tekmovanja motivirati in jim pomagati, da gibanje spet vzljubijo.

