10. NOČNI TEK NA KALVARIJO
PRAVILNIK ZA UDELEŽENCE PRIREDITVE

Petek, 4. oktober 2019
Organizator: Univerzitetna športna zveza Maribor, Gosposvetska
cesta 83, 2000 Maribor
STARTNINA: startnine ni!
PRIJAVE
Število udeležencev v odraslih kategorijah je omejeno na 250, število udeležencev
v otroških kategorijah pa je omejeno na 100.
Ko se to število zapolni, prijave žal ne bodo več mogoče.
Prijava je možna na dan prireditve od 17.00 naprej do zapolnitve mest na startu
teka oz. najkasneje do 18.50 ure za otroške teke in 19.50 za Nočni tek na Kalvarijo.
Organizator si pridržuje pravico do zadržanja nekaj startnih številk za potrebe
partnerjev dogodka.
START
Start teka bo v petek, 4. oktobra 2019 na platoju med Športno dvorano Vrbanska in
Škofijsko gimnazijo pod Kalvarijo v Mariboru. Otroški teki se pričnejo ob 19. uri. Ob
20. uri bo start za vse ostale kategorije. Tekmovalci startajo v 20/30 sekundnem
intervalu (odvisno od števila prijav). V primeru slabega vremena (dežja) prireditev
odpade. Teče se na lastno odgovornost.
KATEGORIJE
Otroški teki bodo razdeljeni v naslednje kategorije:
• MINI KALVARČEK (letnik 2012 in mlajši) – teče se do 1. izravnave
• KALVARČEK (letniki 2008-2011) – teče se do 2. izravnave
• SENIOR KALVARČEK (letniki 2004-2007) – teče se do vrha
Nočni tek na Kalvarijo:
• ženske – absolutno
• moški - absolutno
PODELITEV
Podelitev nagrad za otroške kategorije bo takoj po zaključku otroških tekov na
startnem prostoru.

Nagrade prejmejo:
• Prve tri deklice in prvi trije dečki v kategoriji MINI KALVARČEK
• Prve tri deklice in prvi trije dečki v kategoriji KALVARČEK
• Prve tri deklice in prvi trije dečki v kategoriji SENIOR KALVARČEK
Podelitev nagrad za ostale kategorije bo takoj po prihodu zadnjega tekmovalca na
cilj.
Nagrade prejmejo:
• najboljše tri ženske
• najboljši trije moški
REZULTATI
Neuradni rezultati prvih 10 tekmovalcev v vsaki kategoriji bodo objavljeni na info
točki organizatorja po prireditvi oz. 15 minut po zaključku teka. Pritožba je možna
15 minut po objavi neuradnih rezultatov s plačilom pritožbe 50€ na Info točki
organizatorja. Pritožbena komisija v sestavi: vodja tekmovanja, vodja meritev in
eden od udeležencev teka bodo obravnavali morebitne pritožbe. Odločitev
pritožbene komisije je dokončna.
Uradni
rezultati
tekmovanja
bodo
objavljeni
na
spletni
www.teknakalvarijo.com najkasneje tri dni po zaključku prireditve.
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