Športno društvo Radenci
Radgonska 10
9252 Radenci
DŠ:SI93390467

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

RAZPIS 39. MARATON TREH SRC – RADENCI 18. maj 2019
PRIREDITELJ:
Športno društvo Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci
TEKMOVANJA NA 39. MARATONU TREH SRC:
A)
B)
C)
D)
E)

Maraton Radenska Classic (42,195 km)
Polmaraton Radenska Medium (21,098 km)
Tek Radenska Naturelle - 10 km
Oazin tek - 5 km
Veveričkin in srčkov tek – Tek otrok 2019.

PRIJAVE:
Online prijave sprejemamo do torka 7. 5. 2019 na spletni strani www.maraton-radenci.si.
Prijavite se lahko tudi v Turistično informacijski pisarni v Radencih. Prijava na vse teke 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:

Maraton in polmaraton
10 km in 5 km

plačilo od 29. 11. 2018
do 17. 4. 2019

plačilo od
18. 4. do 7. 5. 2019

Dan prireditve
18. 5. 2019

30€

40€

60€

Prijavnina za posameznike v organizirani skupini najmanj 10 tekačev - obvezna skupinska
prijava s prijavnim obrazcem na naši spletni strani:
plačilo do 17. 4. 2019
Maraton in polmaraton
10 km in 5 km

28 €

Opozorilo: zadnji dan za oddajo in plačilo skupinske prijave je 17. april 2019! Po tem datumu dodajanje
posameznikov v skupino ne bo več mogoče.
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Prijavnina za Veveričkin in srčkov tek – Tek otrok 2019:

Veveričke in srčki

plačilo do 7. 5. 2019
5€

plačilo 17. in 18. 5. 2019
10 €

VRAČANJE PRIJAVNIN:
Do 7. 5. 2019 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.
TEKMOVALNE KATEGORIJE in STARTI 39. MARATONA TREH SRC:
Maraton Radenska Classic in Polmaraton Radenska Medium (START OB 9.00 URI):
Kategorija (moški in ženske)
do 30
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
nad 70

Leto rojstva
1990 – 2001
1985 – 1989
1980 – 1984
1975 – 1979
1970 – 1974
1965 – 1969
1960 – 1964
1955 – 1959
1950 – 1954
1949 in starejši

Tek Radenska Naturelle - 10 km (START OB 9.10 URI):
Kategorija (moški)
do 40
nad 40
Kategorija (ženske)
do 35
nad 35

Leto rojstva
1980 – 2003
1979 in starejši
Leto rojstva
1985 – 2003
1984 in starejše

Oazin tek - 5 km (START OB 9.15 URI):
Kategorija (moški in ženske)
enotna absolutna kategorija

Leto rojstva
2007 in starejši/e

Opozorilo: Prijava oseb mlajših od 15 let velja le s podpisano izjavo o odgovornosti staršev ali
skrbnikov, ki je na spletni strani Maratona treh src.
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Veveričkin in srčkov tek – Tek otrok 2019:
Dolžina proge
1000 m

Kategorija
(dečki in deklice)
10 – 11 let

Leto rojstva

Start

2008/2009

ob 16.15 uri

9 let

2010

ob 16.30 uri

8 let

2011

ob 16.45 uri

7 let

2012

ob 17.00 uri

6 let 1

2013

ob 17.15 uri

4 – 5 let 1*

2014/15

ob 17.30 uri

do 3 let 1*

2016 in mlajši/e

ob 17.45 uri

600 m

250 m

1 – Nastop ni tekmovalne narave. * – Z otrokom lahko teče spremljevalec. Tekmovalnim kategorijam se čas
meri s čipom, ki je na startni številki.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Mladoletni in otroci tekmujejo na
odgovornost starša ali skrbnika. Ob progah in na cilju tekmovanj bo dežurna zdravniška služba.
NAGRADE IN DENARNE NAGRADE
Denarne nagrade prejmejo prvi trije uvrščeni tekači in tekačice v maratonski preizkušnji
(42,195 km) ter polmaratonu (21,098 km). Absolutno najboljši trije na 42 km, 21 km, 10 km in
5,5 km prejmejo pokale, najboljši trije v posameznih razpisanih kategorijah pa medalje po pošti
po objavi uradnih rezultatov, ki je 10 dni po prireditvi (31. 5. 2019). Denarne nagrade bodo
nakazane na bančne račune najkasneje 60 dni po 39. Maratonu treh src, zato morajo vsi
prejemniki denarnih nagrad organizatorju najpozneje do 30. maja 2019 poslati svojo davčno
številko, popoln naslov bivališča in številko osebnega računa. Podatke pošljite na e-naslov:
info@maraton-radenci.si.
PODELITEV NAGRAD
Javna podelitev pokalov in priznanj bo za absolutno moško in žensko kategorijo tekov na 42
km, 21 km, 10 km in 5,5 km ter za državno prvenstvo v maratonu. Javna podelitev bo tudi za
vojaška državna prvenstva na 21 in 42 km. Najboljšim trem uvrščenim posameznikom po
tekmovalnih kategorijah 39. Maratona treh src bodo medalje poslane po pošti. Priznanje si
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vsak udeleženec lahko natisne preko spletne aplikacije na spletni strani http://www.maratonradenci.si.
RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA V MARATONU (42,195 km) ZA LETO 2019
Vse klube in društva obveščamo, da bo/je razpis državnega prvenstva v maratonu objavljen v
knjižici AZS - Razpisi tekmovanj za leto 2019. Vse druge podrobnosti so objavljene v
podrobnem razpisu organizatorja.
RAZPIS VOJAŠKIH DRŽAVNIH PRVENSTEV V MARATONU IN POLMARATONU 2019
Razpis vojaških državnih prvenstev bo objavljen naknadno v glasilih ter spletnih straneh
Slovenske vojske.
TRASE PROG:

OPOZORILO: Limit maratonske proge (42,195 km) je 6 ur. Po tem času bodo tekači iz proge s
posebnim vozilom odpeljani v ciljni prostor in označeni v rezultatih kot »ni prišel v cilj« (DNF).
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SPLOŠNA DOLOČILA
Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS, po tem razpisu in pravilih Mednarodne atletske
federacije (IAAF). 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.
Pritožbena komisija bo sprejemala pisne pritožbe s predloženo kavcijo v višini 50 EUR na dan
tekmovanja v »Info šotoru« na osrednjem prizorišču 39. Maratona treh src.
Uradni rezultati bodo objavljeni 28. 5. 2019 na spletni strani: http://www.maraton-radenci.si.
Organizator si pridržuje pravico diskvalifikacije v primeru, če tekač/ica krši pravila AZS ali IAAF
ali tekač/ica ne nosi startne številke v skladu s pravili Atletske zveze Slovenije ali tako, da le ta
ni vidna v celoti (številka in sponzorji 39. Maratona treh src) ali tekač/ica odteče drugačno
razdaljo, kot jo je prijavil/a ob dvigu startne številke. Organizator si pridržuje pravico do
zadržanja nagrade delno ali v celoti, če tekač/ica odkloni sodelovanje (intervju, fotografiranje,
ipd.) z novinarji ali organizatorjem na prizorišču 39. Maratona treh src. Tekmovalci/ke
tekmujejo na lastno odgovornost!
Zbrani podatki, pridobljeni s prijavami, bodo obdelani in hranjeni v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov, več najdete na povezavi: https://www.maraton-radenci.si/pravilnik-ozasebnosti
Organizator si pridržuje pravico spremembe tega razpisa.
Predsednik organizacijskega odbora MTS
Gerlec Boštjan
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