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- 6ur Bukovice in Bukova deteljica so tekaške tekme, ki potekajo na in v okolici Bukovice. 

- Štart teka 6 ur Bukuvice je v Grižah (konec asfaltirane ceste) ob 8.00 s ciljem je na Bukovici. 

- Štart teka Bukove deteljice je v Grižah (konec asfaltirane ceste) ob 11.10 s ciljem je na Bukovici. Bukova deteljica je tek, 

posvečen ustanovitvi društva PD Žalec (9. 6. 1967).  

- Krog teka 6 ur Bukovice se teče 6 ur. Zadnji krog se lahko začne eno (1) minuto pred iztekom 6 ur. Zmagovalec je tekmovalec z 

največ pretečenimi krogi. V primeru, da imata 2 ali več tekmovalcev enako število krogov se šteje čas zadnjega kroga. 

- Tek Bukova deteljica se teče enkrat (1 x). Zmagovalec je tekmovalec, ki progo najhitreje preteče. 

- Vsak tekmuje na lastno odgovornost. 

- Tekma je odprta za vse polnoletne osebe. Tekmovalci, ki so se rodili 2002 ali kasneje lahko tekmujejo samo s pisnim 

privoljenjem staršev ali skrbnikov. 

- Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjeme so samo situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. 

- Trasa bo označena s trakovi, puščicami in zastavicami. Trase se je treba dosledno držati. V nasprotnem primeru sledi 

diskvalifikacija. 

- Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolni točki. Svoj odstop mora javiti organizatorju tekme. 

- Prijave sprejemamo na naslov sd.nadolgeproge@gmail.com ali pdzalec@gmail.com do 5. 6. 2019. Prijava je potrjena, ko je 

štartnina plačana in prejeta na račun organizatorja. 

Štartnino je možno poravnati na TRR: 

ŠD Na dolge proge 

Prežihova ul. 5, Žalec 

Delavska hranilnica 

TRR: SI56 6100 0001 4543 363 

Namen plačila: priimek tekmovalca in izbira proge 

PD Žalec 

Aškerčeva 13, p. p. 86, Žalec 

Abanka d. d. 

TRR: SI56 0510 0801 4200 113 

Namen plačila: priimek tekmovalca in izbira proge 

- Odpoved prijave je možna samo preko elektronskega naslova sd.nadolgeproge@gmail.com ali pdzalec@gmail.com. 100 % 

vračilo štartnije je možno samo z zdravniškim potrdilom. 

- Interventne službe so delavci policije, vojske, medicine, gasilci, civilne zaščite, GRS, JRS. 

- Štartne številke bo možno prevzeti eno (1) uro pred štartom tekme. 

- Osebno opremo bo organizator prevzel pol ure pred štartom in jo dostavil na cilj (Dom na Bukovici). 

- Oprema tekmovalca: 

Obvezna oprema: 

- Primerna tekaška obutev 

- Mobilni telefon 

- Vetrovka (shranjena na Bukovici) 

Priporočljiva oprema: 

- Takaške palice  

- Krema za sončenje 

- Sončna očala 

- Pokrivalo  

- Meh z vodo 

- Nujna medicinska pomoč bo ob progi. Vsak tekmovalec, ki oceni, da je sotekmovalec resno poškodovan, mora obvestiti 

organizatorja ali NMP. 

- Zavarovanje: vsak tekmovalec mora imeti lastno nezgodno zavarovanje. 

- Kontrola tekmovalcev bo potekala na okrepčevalnicah 

- Možnost prenočitve na skupnih ležiščih na Domu na Bukovici. Število ležišč je omejeno. 

- Vsak tekmovalec se odreka zahtevi za fotografske avtorske pravice med dogodkom in se odreka vsaki tožbi proti organizatorju za 

uporabo njegovih slik. 
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