3. DIVAŠKI TEK, Divača 2013
V počastitev občinskega praznika Občina Divača, ŠD Hitre noge in KK
BUSHI
prirejata
3. DIVAŠKI TEK
v soboto, 6. julija 2013 s startom ob 09:00 uri.
Tek je vključen v Primorske pokalne teke in šteje za udeležbo.

Kako do prizorišča: ko prispete v Divačo, parkirajte na parkiriščih:
-

pri vrtcu – Kosovelova ulica 9
pri osnovni šoli – Dr. Bogomira Magajne 8
pri zadružnem domu Kraška cesta 67
pri zdravstvenem domu – ulica 1.maja 1

Start: na Kosovelovi ulici, ob zelenici za Muzejem filmskih igralcev in
Škrateljnovo hišo. Start je od naštetih parkirišč oddaljen do 300 m – smer
Muzej filmskih igralcev.

Dolžina proge: 8 km
Potek proge: s Kosovelove ulice proti trafo postaji (RTP Divača), čez
cesto Divača – Sežana proti avtocesti. Po ca. 600m asfalta zavijemo levo,
na makadam in poljske poti. Tečemo ob avtocesti do počivališče Povir,
zavijemo desno čez avtocesto in nato levo do ceste Povir – Brestovica. Tu
nas čaka osvežitev – voda.
Nazaj se vračamo ob drugi strani avtoceste. Tečemo ca. 3km do podvoza
pod avtocesto, kjer zavijemo proti Divači.
Višinska razlika proge – minimalna, ca. 40 m.

Cilj: bo postavljen pred križiščem s cesto Divača – Sežana.
Nagrade in priznanja:
Prvi trije tekači / tekačice po kategorijah prejmejo medalje.
Najbolje uvrščeni člani in članice v absolutni razvrstitvi prejmejo pokale.
Udeleženci prejmejo napitke in sadje ob progi ter topli obrok ob zaključku
teka.
Udeleženci teka prejmejo nagrade za udeležbo.
Žrebanje praktičnih nagrad.

Kategorije:

ŽENSKE
do 24 let

A (mlajše
pogojno)
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

od 25 do 34 let
od 35 do 44 let
od 45 do 54 let
od 55 let naprej

( do1989)
(1988-1979)
(1978-1969)
(1968-1959)
(1958 in starejše)

MOŠKI
do 24 let
od 25 do 29 let
od 30 do 34 let
od 35 do 39 let
od 40 do 44 let
od 45 do 49 let
od 50 do 54 let
od 55 do 59 let
od 60 do 64 let
od 65 do 69 let
od 70 let naprej
starejši)

(do 1989)
(1988-1984)
(1983-1979)
(1978-1974)
(1973-1969)
(1968-1964)
(1963-1959)
(1958-1954)
(1953-1949)
(1948-1944)
(1943 in

Podelitev nagrad
Podelitev medalj, pokalov in nagrad bo na dvorišču Muzeja filmskih
igralcev.
Podelitev bo napovedal uradni napovedovalec po zvočniku.
Rezultati bodo objavljeni na oglasni tabli ter na spletni strani
Primorskih pokalnih tekov www.filipides.net ,ter organizatorja
www.obcina@divaca.si, www.bushi-divaca.si in
www.hitrenoge.divaca.eu.

Prijave: na prireditvenem prostoru na dan prireditve med 7.15 in 8.45
uro.

Startnina: 10 EUR
Informacije:
Telefoni:

031 371 361 - Lilijana
031 737 231 – Veselko
041 580 934 – Niko

Udeleženci nastopajo na lastno odgovornost.
Vljudno vabljeni, da skupaj razgibamo DIVAČO !
Za spremljevalce tekačev ob 9:30 prost vstop v Divaško
jamo!

VABLJENI!

Osnovna pravila tekmovanja: tekmovanje Primorskih pokalnih tekov je
odprtega tipa. Udeležile naj bi se ga kondicijsko in zdravstveno
pripravljene osebe (zaželen je predhodni zdravniški pregled), ki tekmujejo
na lastno odgovornost. Udeleženci soglašajo z javno objavo rezultatov in
osebnih podatkov, povezanih s tekom. Časovnih omejitev ni.
Člansko tekmovanje poteka skupno, v moški in ženski konkurenci, ter v
enajstih moških in petih ženskih starostnih kategorijah. Pravico nastopa
ima vsakdo, ki je zdravstveno in psihično sposoben udeležiti se
tekmovanja in se pravočasno prijavi.
Spremstvo živali med tekom ni dovoljeno. Tekmovalec je dolžan upoštevati
navodila organizatorja in spoštovati označbe na progah. Kršitev običajnih
pravil tekmovanja (prerivanje, oviranje, krajšanje proge …) se sankcionira
z diskvalifikacijo tekmovalca. O diskvalifikaciji odloča vodja tekmovanja.
Popravke rezultatov, spremembe in druge zahtevke bo mogoče uveljavljati
10 minut po objavi rezultatov. Odločitev komisije je dokončna.

Udeleženci nastopajo na lastno odgovornost!

