
 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator 

Športno društvo MARMOR HOTAVLJE, HOTAVLJE 94, 4224 GORENJA VAS 
 

Datum in kraj tekmovanja 

sobota 19. 5. 2018 s štartom ob 9. uri v Kopačnici (46.132325, 14.076292) 
(cca 5 km iz Hotavelj v Poljanski dolini, v smeri Leskovice proti smučišču Cerkno) 
 

Prijave 

Internetne prijave na www.sdmh.si s potrjenim plačilom do vključno 11.5.2018  -  Štartnina: 12,00 €   
Od 700 do 840 na dan prireditve na štartu -  Štartnina: 17,00 €  

Za člane društva (s plačano članarino do 1.3.2018) je štartnina 8,00 €. 

 

KATEGORIJE:    

Moški:  Ženske:  
Mlajši člani* (1989 in mlajši) Mlajše članice* (1993 in mlajše) 
Člani  (1988 – 1982) Članice  (1992 – 1984) 

Starejši člani (1981 – 1975) Starejše članice (1983 – 1977) 
Mlajši veterani (1974 – 1968) Mlajše veteranke  (1976 – 1970) 

Veterani  (1967 – 1961) Veteranke (1969 – 1962) 
Starejši veterani (1960 – 1953) Starejše veteranke (1961 in starejše) 
Super veterani                     (1952 in starejši) 
 
*za tekmovalce/ke mlajše od 15 let soglasje podpišejo starši/skrbniki 
 
Karakteristike proge (proga, profil) 

Trasa proge se vije po pobočjih in urejenih poteh ter stezah Blegoša.  
Predstavitev proge na www.sdmh.si! 
 

Splošna določila 
Za prihod v cilj je postavljen časovni limit 5-h ur, torej do 1400. 

Po izteku časa limita tekmovalci postanejo pohodniki/tekači in morajo upoštevati vse cestno prometne in druge 
predpise ter jih organizator ni dolžan čakati v cilju. 

Dovoljena uporaba pohodnih oz. tekaških palic.  
Na vmesnih točkah tekmovalne proge bo kontrola številk in možnost osvežitve tekmovalcev. 
Veljavnost rezultatov je pogojena s prisotnostjo na vseh kontrolnih točkah. 
Tekmovalci-ke sodelujejo na lastno odgovornost.  
Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo tekmovalec-ka povzročil-a sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.  

V času prireditve bo proga zavarovana z redarji, zdravstvena služba bo zagotovljena. 
Tekma bo v vsakem vremenu. 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe tega razpisa. 

 
Tekma se točkuje tudi za Pušeljc gorskih tekov in Pokal primorskih gorskih tekov.  
 

Nagrade 

Podelitev nagrad bo ob 1400 na štartno-ciljnem prostoru.  
Prvi trije tekmovalci-ke v vsaki kategoriji prejmejo nagrade organizatorja. 

Vsi udeleženci prejmejo osvežilni napitek in malico.  

Med čakanjem na rezultate bo žrebanje praktičnih nagrad. 
 

Informacije 

Boštjan Jezeršek – vodja tekmovanja (031/391-354), tek@sdmh.si, www.sdmh.si  

9. KBK 
Kopačnica – Blegoš - Kopačnica 
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