RAZPIS 36. TEKA BORISA KERŠBAUMERJA

1. ORGANIZATOR:
Tekaški klub GRČA Mežica, vabi vse ljubitelje teka na tradicionalni 36. Tek Borisa
Keršbaumerja, ki bo potekal v soboto 3. septembra 2022, s pričetkom:



ob 9.00 uri – otroški teki
ob 10.00 uri – glavni tek

Start in cilj teka je pred Narodnim domom Mežica, Trg 4. aprila 4, Mežica. Prevzem štartnih
številk bo možen od 8.00 ure dalje.
2. PRIJAVE IN PRIJAVNINA:
Predprijave na glavni in otroški tek so možne do vključno četrtka 1. septembra 2022 na
spletni strani www.rﬁdmeritve.eu pod zavihkom SPLETNA PRIJAVA ali preko e-mail naslova
tkmezica@gmail.com
Znesek startnine v predprijavi znaša 10 EUR, na dan teka 15 EUR.
Prijavnino je potrebno nakaza na transakcijski račun kluba: SI56 6100 0002 5667 226
(Delavska hranilnica), namen nakazila: TEK – priimek.
OBČANI MEŽICE IN OTROŠKI TEKI IMAJO STARTNINO BREZPLAČNO
3. KATEGORIJE TEKA IN ČASOVNICA:
GLAVNI TEK: moške in ženske kategorije – START ob 10.00
Starost tekača

Leto rojstva

A
B

do 19 let
20 – 29 let

2003 in mlajši
2002 – 1993

C
D

30 – 39 let
40 – 49 let

1992 - 1983
1982 – 1973

E
F

50 – 59 let
60 – 69 let

1972 – 1963
1962 – 1953

G
70 – 79 let
H
80 in več let
OTROŠKI TEK: dečki in deklice – START ob 9.00

1952 – 1943
1942 in starejši






PREDŠOLSKI OTROCI – 200 metrov
PRVA TRIADA OŠ – 400 metrov
DRUGA TRIADA OŠ – 800 metrov
TRETJA TRIADA OŠ – 1200 metrov

Razglasitev rezultatov in podelitev medalj otroških tekov, poteka takoj po izvedenih tekih,
okvirno ob 9.30 uri na Športnem parku Mežica. Vsi sodelujoči otroci dobijo brezplačen
sladoled.
NAJHITREJŠI MEŽIČAN / MEŽIČANKA
Tekači glavnega teka, kateri imajo stalno ali začasno bivališče v občini Mežica, sodelujejo v
posebni kategoriji občinski prvak – prvakinja – BREZPLAČNA STARTNINA !!!
4. TRASA TEKA:
Otroški teki bodo potekali na Športnem parku Mežica – stadion.
Glavni tek v dolžini 8 km poteka po Mežici in sicer se tečejo trije (3) krogi – RAVNINSKA
PROGA

5. NAGRADE IN RAZGLASITEV REZULTATOV:
Razglasitev rezultatov glavnega teka in podelitev bo potekala okoli 12. ure na Športnem
parku Mežica.
Prvi trije v posameznih kategorijah prejmejo medalje. Absolutna zmagovalca (moški in
ženska) prejmeta pokal. Vsi udeleženci teka na 8 km dobijo brezplačno malico in sodelujejo
pri žrebanju prak čnih nagrad. Tek na 8 km se šteje za Štajersko Koroški pokal v tekih 2022.
Občinski prvak – prvakinja MEŽICE, prejmeta prehodni pokal za dobo enega leta oziroma do
naslednjega teka. V primeru treh zaporednih zmag se pokal podeli v trajno last.
6. ZDRAVSTVENO VARSTVO:
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Otroci in mladoletni tekmujejo na
odgovornost starša ali skrbnika. Na tek se prijavljate zdravi in pripravljeni na ak vno
udeležbo. Organizator tekačem svetuje predhodni zdravniški pregled.
Teka se lahko udeležijo le tekmovalci, ki so brez kateregakoli od naslednjih
simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, težko
dihanje.
7. INFORMACIJE:
Matej Mori – GSM 041-579-582, E-MAIL: tkmezica@gmail.com , FB: facebook.com/tkmezica

