Športno društvo Radenci
Radgonska 10
9252 Radenci
DŠ:SI93390467

Maraton treh src
Organizacijski odbor
p.p. 69
9252 Radenci

RAZPIS 40. MARATON TREH SRC – TEKMA V NORDIJSKI HOJI
RADENCI 16. maj 2020 ob 9.20h
PRIREDITELJ:
Športno društvo Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci , Center za zdravje in razvoj
Murska Sobota, Zavod za turizem in šport Radenci,
TEKMOVANJE NA 40. MARATONU TREH SRC:
A) Tekma v nordijski hoji
PRIJAVE:
Online prijave sprejemamo do torka 05.05.2020 na spletni strani www.maraton-radenci.si.
Prijavite se lahko tudi v Turistično informacijski pisarni v Radencih. Prijava je možna tudi še na
dan prireditve. Prijava velja z datumom plačila prijavnine!
PRIJAVNINA:
V ceno prijavnine je vključen tudi čip za enkratno uporabo. Prijavnino lahko poravnate na TRR:
02341 001 1912 031. Pri tem se držite navodil, ki jih boste dobili ob online prijavi.
Prijavnina
posamezniki:

Plačilo do
05.05.2020

Nordijska hoja

26 €

na dan
prireditve
16.5.2020
35€

Prijavnina za posameznike v organizirani skupini najmanj 10 pohodnikov - obvezna skupinska
prijava s prijavnim obrazcem na naši spletni strani:
Skupinska prijava
(najmanj 10
posameznikov):
Nordijska hoja

plačilo do
16. 4. 2020
24 €

Opozorilo: zadnji dan za oddajo in plačilo skupinske prijave je 11. april 2019! Po tem datumu dodajanje
v skupino ne bo več mogoče.

VRAČANJE PRIJAVNIN:
Do 5.5.2020 je vračilo prijavnine možno, vendar se zaračunajo administrativni stroški v višini 10 EUR.
Po prireditvi prijavnin zaradi neudeležbe ne vračamo oz. je vračilo mogoče le z zdravniškim potrdilom.
Poleg tega zaračunamo administrativne stroške v višini 15 EUR.
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Tekmovalna pravila
Tekmovalne kategorije moški in ženske :

*
-

-

LETA
12 – 15*

LETNICE ROJSTVA
2004 - 2007

16 – 19

2000 - 2003

20 – 29

1990 - 1999

30 – 39

1980 - 1989

40 – 49

1970 - 1979

50 – 59

1960 - 1969

60 – 69

1950 - 1959

70 – 79

1940 - 1949

80 – 85

1934 - 1939

nastop s pisno izjavo starša ali skrbnika

Tekmovanje v nordijski hoji poteka v osnovnem dvotaktnem diagonalnem koraku;
Tekmovalec mora uporabljati palice za nordijsko hojo in tek;
Tekmovalec na tekmovalni progi ne sme teči s palicami ali palic nositi v rokah ne da bi
jih aktivno uporabljal. Šteje se, da tekmovalec teče, če nima na tleh v vsakem trenutku
– koraku vsaj ene noge;
Tekmovalec, ki je počasnejši se mora hitrejšemu na poziv umikati v desno in ga ne sme
ovirati ali zadrževati, prav tako ne sme tekmovalna skupina zapirati proge po širini.
Gibanje v skupini je lahko zgolj zasledovalno - v koloni;

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Mladoletni otroci tekmujejo na odgovornost
starša ali skrbnika. Ob progi in na cilju tekmovanj bo dežurna zdravniška služba.

PODELITEV NAGRAD
Javna podelitev pokalov in priznanj bo za absolutno moško in žensko kategorijo
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TRASA PROGE:

Proga poteka po asfaltu in je dolžine natančno 10km.
EUROPACUP
Tekma šteje tudi za mednarodni pokal Europecup Nemčija| Slovenija | Poljska | Avstrija .
TOČKOVANJE EUROPACUP
1 . Mesto

100 točk

9. Mesto

35 točk

2 . Mesto

90 točk

10. Mesto

30 točk

3 . Mesto

80 točk

11. Mesto

25 točk

4 . Mesto

70 točk

12. Mesto

20 točk

5 . Mesto

60 točk

13. Mesto

15 točk

6 . Mesto

50 točk

14. Mesto

10 točk

7 . Mesto

45 točk

15. Mesto

5 točk

8 . Mesto

40 točk
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Tekmovanje bo potekalo po pravilih SZ ZUTS Slovenije. Informacijska služba, ki bo dajala vsa
navodila v zvezi s tekmovanjem, bo poslovala v pisarni Športnega društva Radenci, Boračeva
37, 9252 Radenci, tel: 02 520 37 07 in 041 811 708.

Uradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani: http://www.maraton-radenci.si. Pritožbena
komisija bo sprejemala pisne pritožbe s predloženo kavcijo v višini 50 EUR na dan tekmovanja
v »Info šotoru« na osrednjem prizorišču 40. Maratona treh src.
Organizator si pridržuje pravico diskvalifikacije v primeru, če pohodnik nordijske hoje krši
pravila AZS SZ ZUTS Slovenije ali pohodnik ne nosi startne številke v skladu s pravili
organizatorja ali tako, da le ta ni vidna v celoti (številka in sponzorji 40. Maratona treh src) ali
pohodnik prehodi drugačno razdaljo, kot jo je prijavil/a ob dvigu startne številke.
Tekmovalci/ke tekmujejo na lastno odgovornost! Zbrani podatki, pridobljeni s prijavami, bodo
obdelani in hranjeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Športno
društvo Radenci, ki je organizator Maratona treh src bo uporabljalo vaše podatke za potrebe
obveščanja o novostih in dogodkih (e-novice). S prijavo soglašate prejem od 2 do 4 obvestil
mesečno. Odjava od e-novic je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v katerih koli
od prejetih e-novic. Vsak tekmovalec s prijavo na 40. Maraton treh src soglaša z objavo svojih
fotografij, imena in priimka v različnih medijih v okviru Maratona treh src.
Organizator si pridržuje pravico spremembe tega razpisa.

Organizator tekme:
Sonja Šavel (član OO)
in
Zveza za nordijsko hojo Slovenije

Predsednik organizacijskega odbora MTS
Gerlec Boštjan
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