NOVOMEŠKI ½ MARATON
RAZPIS
KRAJ: Novo mesto, Seidlova cesta 1
DATUM: 29. in 30. 9. 2018
ORGANIZATOR: ŠRD FIT KLUB
PROGRAM
SOBOTA, 29. 9. 2018 – Novi trg
16:00 – VPIS OTROŠKI TEKI in DVIG ŠTARTNIH PAKETOV
17:20 – OGREVANJE OTROŠKI TEKI
17:30 – OTROŠKI TEKI
•

Predšolski tek: 200 m

•

Šolski tek – 1. in 2. razred (letniki 2011 do 2009): 500 m

•

Šolski tek – 3. in 4. razred: 500 m

•

Šolski tek – 5 in 6. razred: 1000 m

•

Šolski tek – 7., 8. in 9. razred: 1500 m

•

Srednješolski tek – mini polmaraton: 2.100m (4 kroge)

19:00 – URADNA OTVORITEV IN PREDSTAVITEV NOVOMEŠKEGA POLMARATONA
19:30 – PREDSTAVITEV VABLJENIH TEKMOVALCEV

NEDELJA, 30. 9. 2018 – Novi trg, Seidlova cesta, ŠD Marof
7:30 – PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK IN PAKETOV
10:00 – ŠTART POLMARATONA
10:30 – PRIHOD NAJHITREJŠIH NA 8,8 KM V CILJ IN PRVI KROG POLMARATONCEV
11:10 – PRIHOD NAJHITREJŠIH MARATONCEV V CILJ
12:30 – PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ NAJHITREJŠIM V POLMARATONU IN REKREATIVNEM TEKU
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TRASA
Trasa proge je ravninska s tremi lažjimi vzponi in poteka po trdi asfaltni podlagi z vmesnim 500-m utrjenim
makadamskim odsekom med 15,5. km in 16. km. Štart in cilj teka na 21,1 km ter rekrea`vnega teka na 8,8 km
je na Seidlovi ces`. Tekači najprej naredijo en krog (8,8 km), kjer je cilj rekrea`vnega teka, polmaratonci pa
naredijo še en večji krog ob dolini reke Krke. Na trasi so 4 okrepčevalnice in 3 vodne postaje.
OPOZORILO! Limit polmaratona je 3h. Tekači na 21.097 m, ki boste imeli na vmesnem času na 8,8 km slabši
čas od 1h 10 min bruto, boste preusmerjeni v cilj in uvrščeni v rezultanto listo teka na 8,8 km.

ŠTARTNA PAKETA
POLMARATON – 21.097 m:
•
•
•
•
•
•
•
•

štartna številka,
čip za enkratno uporabo za elektronsko merjenje časov,
okrepčila na progi ter v cilju,
pivo v cilju,
darilo – lepa tekaška majica Novomeškega polmaratona,
velika medalja za vsakega polmaratonca,
darilo – buteljčno vino cviček,
promocijska darila.

REKREATIVNI TEK – 8,8 km:
•
•
•
•
•
•

štartna številka,
čip za enkratno uporabo za elektronsko merjenje časov,
okrepčila na progi ter v cilju,
darilo – lepa tekaška majica Novomeškega polmaratona,
darilo – buteljčno vino cviček,
promocijska darila.
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PRIJAVA
Prijave in plačila sprejemamo samo na spletni strani (najpozneje do 25. 9. 2018). V ceno prijavnine je vključen
tudi čip za enkratno uporabo. Prijavnino poravnate na podlagi plačilnega naloga, ki ga prejmete ob prijavi prek
spletne strani na vaš e-naslov (upoštevajte rok plačila).

POLMARATON
ROK PRIJAVE

POSAMIČNA

SKUPINSKA (najmanj 10 oseb)

Do 15. 5. 2018

25 €

25 €

Do 15. 7. 2018

30 €

25 €

Do 15. 9. 2018

35 €

30 €

Do 25. 9. 2018*

40 €

* Tekmovalec dobi samo štartno številko in čip.

REKREATIVNI TEK
ROK PRIJAVE

POSAMIČNA

SKUPINSKA (najmanj 10 oseb)

Do 15. 5. 2018

20 €

18 €

Do 15. 7. 2018

20 €

18 €

Do 15. 9. 2018

25 €

22 €

Do 25.9.2018*

30 €

* Tekmovalec dobi samo štartno številko in čip.
SKUPINSKE PRIJAVE
Prijavnina za organizirane skupine (najmanj 10 prijavljenih) poteka do 15. 9. 2018. Prijave pošljite na
prijave@novomesto.si. Po tem datumu je možna le še posamična prijava.
Opozorilo! Zadnji dan za oddajo in plačilo posamične prijave je 25. 9. 2018.

TEKMOVALNE KATEGORIJE
POLMARATON (21.097 m) – štart ob 10.00:
moški A (rojeni 1998–1989, do 29 let),
moški B (rojeni 1988–1984, 30–34 let),
moški C (rojeni 1983–1979, 35–39 let),
moški D (rojeni 1978–1974, 40–44 let),
moški E (rojeni 1973–1969, 45–49 let),
moški F (rojeni 1968–1964, 50–54 let),
moški G (rojeni 1963–1959, 55–59 let),
moški H (rojeni 1958–1954, 60–64 let),
moški I (rojeni 1953–1949, 65–69 let),
moški J (rojeni 1948 in starejši od 70 let),
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ženske A (rojene 1998–1989, 29 let),
ženske B (rojene 1988–1984, 30–34 let),
ženske C (rojene 1983–1979, 35–39 let),
ženske D (rojene 1978–1974, 40–44 let),
ženske E (rojene 1973–1969, 45–49 let),
ženske F (rojene 1968–1964, 50–54 let),
ženske G (rojene 1963–1959, 55–59 let),
ženske H (rojene 1958–1954, 60–64 let),
ženske I (rojene 1953–1949 od 65–69 let),
ženske J (rojene 1948 in starejše od 70 let).

REKREATIVNI TEK (8.8 km) – štart ob 10.00:

za rekrea`vni tek na 8,8 km je samo absolutna
moška in ženska kategorija.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Priporočamo, da tekači (do 30 dni pred tekmovanjem) opravijo
prevencvni zdravstveni pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. V
polmaratonu je prepovedano nastopi` tekmovalcem mlajšim od 15 let, na rekrea`vnem teku pa otrokom
mlajšim od 12 let.

NAGRADE IN DENARNE NAGRADE
POLMARATON – 21.097 m
MESTO

MOŠKI
NAGRADA

ŽENSKE
NORMA

NAGRADA

NORMA

1. mesto

400 €

Pod 1h 10 min

400 €

Pod 1h 22 min

2. mesto

200 €

Pod 1h 14 min

200 €

Pod 1h 26 min

3. mesto

100 €

Pod 1h 15 min

100 €

Pod 1h 28 min

Prvi trije uvrščeni tekmovalci po kategorijah prejmejo kolajne, v absolutni konkurenci pa pokale in denarno
nagrado (bruto znesek). Do denarne nagrade so upravičeni le prebivalci Evropske unije, Švice, Bosne in
Herzegovine, Srbije, Albanije ter Makedonije, ki so sodelovali na svečani proglasitvi nagrad. Denarna nagrada
(bruto znesek) se izplača najkasneje v 60 dneh po tekmovanju na osebni račun tekmovalca. Nagrajeni
tekmovalci morajo najkasneje do 15. 10. 2018 organizatorju posla` davčno številko, popoln naslov bivališča ter
številko osebnega računa IBAN in BIC.
Vsi tekmovalci v polmaratonu prejmejo tudi spominsko medaljo.

REKREATIVNI TEK – 8,8 km
Prvi trije uvrščeni tekmovalci in tekmovalke v absolutni kategoriji prejmejo pokale ter prak`čne nagrade. Vsi
tekmovalci na rekrea`vnem teku prejmejo tudi spominsko medaljo.
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PODELITEV NAGRAD
Javna podelitev priznanj in nagrad je za prvih pet absolutno uvrščenih v moški in ženski kategoriji. Pri tem prvi
trije uvrščeni dobijo denarne nagrade, 4. in 5. uvrščeni pa priznanja in prak`čne nagrade.

SPLOŠNA DOLOČILA
Tekmovanje poteka po pravilih AZS, po tem razpisu in pravilih Mednarodne atletske federacije (IAAF). Uradni rezulta` bodo objavljeni
na spletni strani in na strani uradnega časomerilca Pro`me (www.pro`me.si).
Pritožbena komisija sprejema pisne pritožbe s predloženo kavcijo v višini 50 EUR na dan tekmovanja med 10:00 in 16:00 v prostorih
prijavne službe.
Organizator si pridržuje pravico diskvaliﬁkacije v primeru, če tekač/ica krši pravila AZS ali IAAF ali tekač/ica ne nosi štartne številke v
skladu s pravili Atletske zveze Slovenije ali tako, da le ta ni vidna v celo` (številka in sponzorji Novomeškega polmaratona 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
celo`, če tekač/ica odkloni sodelovanje (intervju, fotograﬁranje, ipd.) z novinarji ali organizatorjem po končanem tekmovanju.
Tekmovalci/ke tekmujejo na lastno odgovornost! Zbrani podatki, pridobljeni s prijavami, bodo obdelani in hranjeni v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal vaše podatke za potrebe obveščanja o novos`h in dogodkih. S prijavo soglašate
s prejemom od 2 do 4 obves`l mesečno. Odjava od e-novic je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v katerih koli od preje`h
e-novic. Vsak tekmovalec s prijavo na Novomeški polmaraton soglaša z objavo svojih fotograﬁj, imena in priimka v različnih medijih v
okviru Novomeškega polmaratona. Organizator si pridržuje pravico spremembe tega razpisa!

Organizacijski odbor Novomeškega ½ maratona
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KONTAKTNI PODATKI:

Športno rekreacvno društvo FIT KLUB, Velika Cikava 12b, 8000 Novo mesto.
Št. računa: SI56 6100 0001 5337 987, DH d.d.; d. š.: SI21674612; m. š.: 3233545000.
Tel.: 031 859 801; e-naslov: ﬁtklub@yahoo.com.
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