Športna Zveza Črna na Koroškem
Center 101
2393 Črna na Koroškem

ORGANIZIRA

36. MARATON KRALJA MATJAŽA
- memorial Mirana Časa
v Črni na Koroškem, s startom in ciljem na nogometnem stadionu NK Peca,
v soboto 12. 8. 2016, ob 17. uri
Prijave za udeležbo:
 v predhodni elektronski prijavi do 11.8.2017 na elektronski naslov sz.crna@gmail.com ali
rozalija.proje@crna.si - v primeru predhodne prijave je potrebno prijavnino nakazati na TRR
Športne zveze Črna SI56 0247 0001 8110 315
 na dan prireditve do 16. ure na prireditvenem prostoru
 ob prijavi je nujno navesti ime in priimek udeleženca, naslov, leto rojstva, kategorijo teka in
elektronski naslov

Kategorije teka:
Mali maraton 21 km in tek na 10 km:
KATEGORIJE
do 19 let
20 – 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 - 69 let
70 – 79 let
nad 80 let

ŽENSKE
1998 in mlajše
1997 – 1988
1987 - 1978
1977 – 1968
1967 – 1958
1957 – 1948
1947 - 1938
1937 in starejše

MOŠKI
1998 in mlajši
1997 – 1988
1987 – 1988
1977 – 1968
1967 – 1958
1957 – 1948
1947 – 1938
1937 in starejši

Tek na 10 km šteje za skupne rezultate v Štajersko – Koroškem pokalu
Tek na 3 km
Mlajše deklice in dečki (12 let in mlajši)
Letniki 2005 in mlajši
Kadetinje in kadeti (13 do 15 let)
Letniki 2002 do 2004
Mladinke in mladinci (16 do 18 let)
Letniki 1999 do 2001
Tek na 800 m: dečki in deklice do starosti 10 let
Tek na 400 m: dečki in deklice do starosti 7 let
Višina in plačilo startnine:
Startnina znaša:
 tek na 800 m = brez plačila
 tek na 3 km = 5€ (ob predhodni prijavi in plačilu 4€)
 tek na 10 km = 10€ (ob predhodni prijavi in plačilu 8€)
 tek na 21 km = 15€ (ob predhodni prijavi in plačilu 12€)

V primeru predplačila, tekmovalci pokažejo potrdilo, ostali pa opravijo plačilo ob prevzemu
štartne številke na dan prireditve do 16. ure.
Prebivalci tukajšnje občine in člani športnih društev, ki so včlanjeni v Športno zvezo Črna, so
startnine oproščeni.
Start, proge in cilj:
Proge so speljane tako, da je start in cilj vseh tekov na nogometnem stadionu v Črni na
Koroškem. Potekajo po državnih in lokalnih cestah na območju Črne na Koroškem in Žerjava,
na njih pa je v času prireditve popolna zapora.
Na stadionu je poskrbljeno za garderobe, sanitarije in tuše.
21 km: Po startu na stadionu NK Peca se na izhodu zavije desno po Pristavi, mimo Kumra do
Napotnika, kjer tekači obrnejo in mimo stadiona tečejo proti centru Črne, skozi Rudarjevo in v
Žerjavu zavijejo desno proti Jazbini, kjer pri MHE obrnejo in tečejo nazaj na stadion.
10 km: Po startu na stadionu NK Peca se na izhodu zavije levo proti centru Črne, skozi
Rudarjevo in v Žerjavu tekači zavijejo desno proti Jazbini, kjer pri transformatorju obrnejo in
tečejo nazaj na stadion.
3 km: Po startu na stadionu NK Peca se na izhodu zavije levo
Rudarjevo, kjer pred mostom obrnejo in tečejo nazaj na stadion.

proti centru Črne skozi

800 m: Tekači tečejo dva kroga na tekaški progi na stadionu
400 m: Tekači tečejo en krog na tekaški progi na stadionu

Razglasitev rezultatov, vrste in podelitev nagrad:
Rezultati bodo objavljeni na oglasni deski, takoj po končani kategoriji teka.
Pritožbe je možno vložiti ob vplačilu kavcije 20€ do uradne razglasitve.
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo uro po vsaki končani kategoriji teka.
Vsi udeleženci tekov prejmejo spominsko majico in topel obrok.
Prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo medalje.
Absolutne zmagovalke in zmagovalci 21 km malega maratona prejmejo denarne nagrade:




3. mesto 100 EUR
2. mesto 120 EUR
1. mesto 150 EUR

Splošna določila:
Udeleženci tekmovanja tekmujejo na lastno odgovornost, vsem pa se priporoča, da predhodno
opravijo pregled pri osebnem zdravniku.
Za morebitne poškodbe in zdravstvene posledice organizator ne odgovarja.
Informacije:
Vsi, ki želite dodatne informacije, lahko pokličete 041 843 595 – Peter Mlinar ali pišete na
elektronski naslov rozalija.proje@crna.si.
Črna na Koroškem, 26. 6. 2017
Predsednik ŠZ Črna:
Peter MLINAR

