14. ČEŠNJIŠKI TEK
MEMORIAL ZDRAVKA BERLICA
KAMNIŠKI POKAL
RAZPIS
ORGANIZATOR: ŠD ČEŠNJICE
DATUM: nedelja, 22. 9. 2019
KRAJ: Češnjice v Tuhinju (igrišče)
KATEGORIJE:
KATEGORIJA
Malčki – deklice/dečki
Z1/M1
mlajše deklice/mlajši dečki
Z2/M2
deklice/dečki
Z3/M3
starejše deklice/starejši dečki
Z4/M4
mladinke/mladinci
Z5/M5
članice/člani
Z6/M6 mlajše veteranke/mlajši veterani
Z7/M7 starejše veteranke/starejši veterani

LETO ROJ.
Malčki
2008–11
2006–07
2004–05
2000–03
1980–99
1970–79
1969 in prej

PRAVICA NASTOPA: Vsak tekmovalec s podpisom na prijavnici soglaša z razpisom
tekmovanja in da tekmuje na lastno odgovornost. Pomoč s smučarskimi in pohodnimi
palicami ni dovoljena.
PROGE: Start vseh kategorij je na igrišču v Češnjicah. Proga bo označena s trakovi,
puščicami na papirju in kilometrskimi oznakami. Na vseh pomembnih razpotjih bodo radarji
in zapore s trakovi.
KATEGORIJA
Malčki
Z1 Z2/M1 M2
Z3 Z4/M3 M4
M5 -M7
Z5–Z7

START
10:45
10:35
10.00
10:30
10:30

DOLŽINA
420 m
1,27 km
2,54 km
8,58 km
6,2 km

VZPONI/ SPUSTI
+/- 15 m
+/- 62 m
+/- 124 m
+/- 388 m
+/- 300m

Proga malčki (420 m)
Teče se v hrib od igrišča proti zahodu po asfaltni podlagi okoli domačije kjer je makadam.
Cilj je na igrišču.

Proga 1: Z1 Z2/M1 M2 (1,27 km)
Štart od igrišča na sever. Po 30m pred kapelico, se proga obrne proti vzhodu. Pri prečkanju
glavne ceste se proga nadaljuje po makadamu. Cilj je na igrišču.

Proga 2: Z3 Z4/M3 M4 (2,54 km) (tečeta se 2 kroga)
Štart od igrišča na sever. Po 30m pred kapelico, se proga obrne proti vzhodu. Pri prečkanju
glavne ceste se proga nadaljuje po makadamu. Pri prvem prihodu na igrišče se tekmovalci
podajo v še 1 krog. Cilj je na igrišču po končanem drugem krogu.

Proga 3: M5 M6 M7 (8,58 km) Z5 Z6 Z7 (6,2 km) Skupni štart!
Štart od igrišča na sever. Po 30m pred kapelico, se proga razcepi!
M5 M6 in M7 tečejo proti vzhodu. Pri prečkanju glavne ceste se proga nadaljuje po
makadamu in se sledi rumenim puščicam na spodnjem zemljevidu.
Z5 Z6 in Z7 po 30m pri kapelici nadaljujejo pot na sever (zelene puščice na spodnjem
zemljevidu) do spomenika, kje je prehod na makadamsko površino in sledijo proti zahodu. Od
tu naprej se sledi rumenim puščicam na spodnjem zemljevidu.
Cilj za vse tekače je na igrišču.

PRIJAVE: Prijave so možne preko spletne strani http://prijavim.se/ do 19.9.2017 do 23:00.
Dvig štartnih številk in prijava na dan tekme bo možna od 8:00 do 9:30 na igrišču (startno
ciljni prostor).
ŠTARTNINA

Malčki - brezplačno
Pred prijave na https://prijavim.se Krajše proge M1/Z1–M3/Z3 – 5 €
ali na dan tekme do 9:30 ure - 8 €
Pred prijave na https://prijavim.se Ostale kategorije – 10 €
ali na dan tekme do 9:30 ure – 13€

RAZGLASITEV REZULTATOV bo na igrišču, na startno ciljnem prostoru ob 12.30.
Neuradni rezultati bodo dosegljivi na https://prijavim.se (live timing).
NAGRADE: Vsak udeleženec prejme bon za enolončnico. Najhitrejši trije iz vsake kategorije
prejmejo medaljo.
ŠD ČEŠNJICE
Češnjice v Tuhinju 15
1219 Laze v Tuhinju
GSM: 068 129 874

