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14. GM4O
6. Državno prvenstvo v gorskem maratonu
Organizator: Turistično društvo Podbrdo in LTO Sotočje v sodelovanju z Združenjem za gorske teke
pri AZS.
Datum: sobota, 21.6.2014, start ob 8.00 uri.
Start: Podbrdo v Baški grapi. – v samem centru kraja
Cilj: Podbrdo v Baški grapi – športno igrišče »Na bazenu«.
Proga: Proga poteka po ozemlju štirih občin: Bohinj, Cerkno, Tolmin in Železniki. Tekmovalce vodi
po »mulatierah« in planinskih poteh po pobočjih Črne prsti in Porezna. Dolžina je 42,2 km, skupna
višinska razlika vzponov in spustov je 5.600 m (vzponov 2.800 m in spustov 2.800 m).
Okrepčevalnice: Na progi je razporejenih 18 okrepčevalnic (glej profil proge). Tekmovalcem bodo
na voljo voda, energetski napitki in lahka hrana. Na cilju čaka udeležence pijača, lahka prehrana s
sadjem in topli obrok.
Oddaja opreme: Opremo udeleženci lahko oddajo v zato pripravljenih vrečkah na predvidenem
prostoru do 15 minut pred startom.
Prijave individualno:






Preko spletne strani organizatorja najkasneje do vključno 12.6.2015 ali do zapolnitve limita
400 plačanih prijav
Prijava je potrjena, ko je plačana startnina
Prijavnine se ne vrača ali prenaša na naslednje leto
Omejitev 400 potrjenih prijav, prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil
Lista prijavljenih s startnimi številkami bo objavljena na www.gm4o.si

Zajci na progi:
Organizator vabi zainteresirane tekače »zajce« za tempo na maratonu v času 5,6,7 in 8 ur. Tekačem
»zajcem« organizator podari posebno majico in omogoči štartnino po najnižji ceni (40€).
Timing : merjenje časa bo potekalo s sistemom ChampionChip. Tekmovalci lahko pri prijavi
navedejo svoj lastniški čip, ostali tekmovalci dobijo s štartno številko čip za enkratno uporabo.
Startnina:





Prijava in plačilo do vključno 31.12.2014 - 40€
Prijava in plačilo do vključno 30.5.2015 - 50€
Prijava in plačilo do vključno 12.6.2015 - 70€
Startnina se plača na račun organizatorja do zgoraj navedenih datumov:
Prejemnik: TURISTIČNO DRUŠTVO PODBRDO
Naslov: PODBRDO 73A
Kraj:5243 PODBRDO
Turistično društvo Podbrdo, Podbrdo 73a, 5243 Podbrdo, Slovenija
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Država:SLOVENIJA - 705
Koda namena:PRCP - Plačilo izdatka
Namen:GM4O - Ime Priimek
IBAN:SI56-0475-3000-0320-392
BIC Banke:KBMASI2X
Referenca:SI 00 20062015(št.prijave)
Ne pozabite navesti ime in priimek tekmovalca.
V ceno prijavnine je vključen tudi čip za enkratno uporabo. Če ima udeleženec svoj lastni čip, čipa
(v vrednosti 3 EUR) ne plača.
Izdaja štartnih številk : v petek 19. junija v Podbrdu od 18.00 do 20.00 in na dan teka v Podbrdu od
6.00 do 7.30 ure.
Limitni čas je 9 ur. Na 25 km (Hudajužna) je časovna zapora 5:00 (13:00). Po tem času bodo redarji
svetovali tekmovalcem, ki še niso prečkali te kontrolne točke, da zaključijo s tekmovanjem in se po
najbližji poti napotijo proti cilju. Okrepčevalnice bodo zaključile z delom, redarji na kontrolnih
točkah bodo zapustili svoje položaje.
Splošni pogoji tekmovanja:






Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Udeleženci so nezgodno zavarovani pri zavarovalnici
Triglav.
Zaradi izjemne zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne morejo tekmovati.
Tekmovanje se izvede v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena
varnost udeležencev (izjemno neurje, naravna katastrofa…). V takem primeru o rezervni
varianti proge ali celo odpovedi odloča vrhovna sodniška komisija.
Rezervna trasa poteka: Vrh Bače – vas Bača - Kacenpoh – Kalarsko Brdo – od tu naprej po
trasi GM4O.
Uporaba smučarskih palic je dovoljena.

Organizator bo zagotovil:






možnost tuširanja in masaže na cilju,
spominske praktične nagrade,
topli obrok na cilju,
posredovanje pri nastanitvi (spanje v šotoru, privatne nastavitve – info@gm4o.si)
Prevoz palic iz starta do Hudajužne

Organizator NE bo zagotovil:


Prevoza palic iz Porezna na cilj

Kategorije:
Državno prvenstvo v gorskem maratonu:

Turistično društvo Podbrdo, Podbrdo 73a, 5243 Podbrdo, Slovenija

14. Gorski Maraton 4 Občin
www.gm4o.si




Podbrdo, 20.6.2015
info@gm4o.si

Ženske
Moški

GM4O:



Ženske absolutno
Moški absolutno
Kategorije Moški Kategorije Ženske

Starost

Leto rojstva

Člani

Članice

18 – 39 let

1975 – 97

Ml. veterani

Ml. veteranke

40 – 49 let

1965 – 74

Veterani

Veteranke

50 – 59 let

1955 – 64

St. veterani

St. veteranke

60 – 69 let

1945 – 54

Super veterani

Super veteranke

70 let in več 1944 in prej

Za regularnost kategorije morajo priti na cilj v kategoriji vsaj trije tekmovalci, da se izvede
proglasitev; sicer se kategorija priključi močnejši (mlajši) kategoriji.
Dodatne kategorije za domačine ( pogoj – stalno prebivališče v eni izmed štirih občin – Tolmin,
Cerkno, Železniki, Bohinj). Obvezno navesti občino ob prijavi.
Moški

Ženske

Starost Leto rojstva

Domačini absolutno Domačinke absolutno 18 in več 1997 in prej
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo ob 17:00 uri na ciljnem/prireditvenem prostoru.
Nagrade in priznanja:







Prve tri ženske in prvi trije moški v kategorijah DP prejmejo medalje DP.
Prvi trije v absolutni moški in prve tri v absolutni ženski konkurenci prejmejo denarne
nagrade in sicer:
o 1. mesto: 300 EUR
o 2. mesto: 200 EUR
o 3. mesto: 100 EUR
Prvi trije v kategorijah GM4O prejmejo pokale.
Najuspešnejša (najštevilčnejša) od štirih občin prejme prehodni pokal.
Posebna nagrada za najstarejšega/najstarejšo udeleženca/udeleženko.

Vse informacije: Teodor Markoč Tel. 040 202 449 e-mail: info@gm4o.si
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