RAZPIS
1. KRAJ DOGODKA

AJDOVŠČINA

2. DATUM DOGODKA

SOBOTA, 27. JANUAR 2018

3. ORGANIZATOR

ŠPORTNO DRUŠTVO TEKAČI VIPAVSKE DOLINE AJDOVŠČINA

4. DOLŽINA TRASE

100 km, 75km, 50km

5. PRIJAVE

Na tekaški izziv 100 ob Mrzli reki in sicer na vse razdalje in
preizkušnje se lahko prijavite posamično ter skupinsko za ekipne
in štafetne preizkušnje. Prijavite se lahko preko prijavne
aplikacije na spletni strani: http://tekacivipavskedoline.si/100ob-mrzli-reki/prijave/
Prijava je veljavna s trenutkom, ko je poravnana prijavnina. Po
spletni prijavi je potrebno prijavnino poravnati do roka plačila, ki
je naveden v avtomatskem odgovoru.
Višina prijavnine je odvisna od izbrane preizkušnje.
Ob plačilu prijavnine se vsem udeležencem zagotavlja: topli
obrok, spominsko medaljo, okrepčilo na progi in na cilju. Vsak
udeleženec prejme startno številko in čip.

6. VIŠINA PRIJAVNINE

7. ROK ZA PRIJAVE

ZA VSE PREIZKUŠNJE

13. januar 2018
Prijave tekačev, ki so se že prijavili na razpis 100 ob Mrzli reki
do 3.12. 2017 so že upoštevane! Ponovna prijava ni potrebna!
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8. VIŠINA PRIJAVNINE

POSAMIČNE PRIJAVE

35 €

5-ČLANSKA ŠTAFETA

20 € / člana

3-ČLANSKA EKIPA

25 € / člana

9. PLAČILO PRIJAVNINE

Prijavnino je potrebno poravnati na transakcijski račun ŠD
Tekači Vipavske doline IBAN SI56 0475 1000 2057 372, NOVA
KBM d.d. do zadnjega dovoljenega roka za prijavo, 13.
januarja 2018, drugače prijava ni veljavna. V namen nakazila
vpišite Ime in priimek tekača oziroma naziv štafete iz imena
tekmovalcev, za katera je bila prijavnina vplačana.
Prijave, ki bodo plačane po določenem roku za prijavo, ne
bodo veljavne, plačilo pa ne bo vrnjeno.

10. PRIJAVE EKIP

Za prijavo ekipe se upošteva prijava treh (3) tekačev, ki
tekmujejo v ekipni preizkušnji, ne glede na izbrano dolžino teka.
Vsaka ekipa mora ob prijavi navesti vodjo ekipe, ki ureja prijavo.

PRAVILO EKIPNEGA TEKA

Ekipni tek treh tekačev poteka tako, da so trije tekači ves čas
teka vedno skupaj, največja razdalja, za katero se lahko
oddaljijo drug od drugega, je največ 50 metrov, v cilj pa morajo
priti skupaj, sicer ostanejo brez uvrstitve.

11. PRIJAVE ŠTAFET

Za prijavo štafet se upošteva skupina petih (5) tekačev, od
katerih je obvezna udeležba vsaj dveh tekačic. Vsaka štafeta
mora ob prijavi navesti odgovorno osebo oziroma vodjo štafete,
ki ureja prijavo.
Pri štafetnem teku vsak od petih sodelujočih tekmovalcev
preteče enako število krogov – km. Kar pomeni, da na 50 km
preizkušnji vsak izmed tekmovalcev preteče 10 km, na 75 km
preizkušnji 15 km in na 100 km preizkušnji 20 km. Vsaka štafeta
se poljubno odloči o vrstnem redu svojih tekačev (razpored
tekačic je prepuščen na izbiro vsaki štafeti). Prvi tekmovalec
štafete tek začne na startnem prostoru, menjave štafet pa se
izvajajo znotraj kroga
pri podhodu hitre ceste, zadnji
tekmovalec štafete pa konča preizkušnjo v ciljnem prostoru.

PRAVILO ŠTAFETNEGA TEKA

OMEJITEV ŠTEVILA PRIJAV

Zaradi zagotavljanja najboljše kvalitete dogodka, smo omejili
število prijav na tekaški izziv 100 ob Mrzli reki. Največje skupno
število prijavljenih tekačev in tekačic je 300.

OPOZORILA

Z lastnim čipom (Champion Chip) udeležba na tekaškem
izzivu 100 ob Mrzli reki ni možna. Prijava je veljavna z
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datumom plačila prijavnine.
12. ODJAVE in SPREMEMBE

PRIJAV

Vse spremembe prijavljenih tekačev so možne do 31.
decembra 2017. Spremembe po tem datumu ne bodo
upoštevane. Spremembe sprejemamo na elektronski
naslov 100.ob.mrzli.reki@gmail.com.
Odjave prijavljenih tekačev so možne do 31. decembra
2017.
V primeru odjave udeleženca do vključno 31. decembra
2017 se prijavitelju vrne prijavnina. V primeru odjave
udeleženca po 31. decembru 2017, se prijavitelju
prijavnina ne vrača.

13. TEKMOVALNE KATEGORIJE

100 posamično
75 posamično
50 posamično
100 ekipno
75 ekipno
50 ekipno
100 štafeta
75 štafeta
50 štafeta
14. PREVZEM ŠTARTNIH

ŠTEVILK

Ženske / Moški
Ženske / Moški
Ženske / Moški
Ženska ekipa / Moška ekipa / Mešana ekipa
Ženska ekipa / Moška ekipa / Mešana ekipa
Ženska ekipa / Moška ekipa / Mešana ekipa
Mešana štafeta (Vsaj dve ženski)
Mešana štafeta (Vsaj dve ženski)
Mešana štafeta (Vsaj dve ženski)
V petek, 26. januarja 2018 od 17h do 19h
V soboto, 27. januarja, od 6h do 16h
Prevzem štartnih številk bo v avli Osnovne šole Šturje, Bevkova
ulica 22, Ajdovščina.

15. ČAS STARTA

ZA VSE PREIZKUŠNJE

100 km ob 7.00 uri
75 km ob 10.00 uri
50 km ob 12.00 uri

Organizator si pridržuje pravico do zamika startov posameznih
preizkušenj oz. prilagajanja morebitnim ekstremnim vremenskim
razmeram.
16. KRAJ STARTA

ZA VSE PREIZKUŠNJE

Pri Avtohiši Lavrenčič, Vipavska cesta 6c, Ajdovščina (pod
Mercator centrum Ajdovščina).
GPS KOORDINATE
45°52'52.28"S
13°54'36.05"V

17. OMEJITVE IN PRIPOROČILA

Vse tekaške preizkušnje se zaradi časovne ograde zaključijo ob
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19.00. Tekmovalec ki v kategoriji posamično do 19.00 ne bo
zaključil svoje discipline, se mu šteje rezultat v krajši disiplini (75
km), enako pri 75 km razdalji posamično, pri 50 km posamično,
pa je tekmovalec diskvalificiran, sa je to najkrajša razdalja.
Obvezna oprema tekmovalcev v vseh disciplinah je tekaška
lučka, saj se v tem letnem času po 17.00 uri spusti tema. Proga
ni osvetljena z javno razsvetljavo.
Spremljanje tekmovalcev z avtomobili in motorji ni dovoljeno.
18. PODELITEV NAGRAD IN

RAZGLASITEV REZULTATOV

V soboto 27. januarja, ob 19:15 v Osnovni šoli Šturje, Bevkova
ulica 22, Ajdovščina
za vse tekaške preizkušnje.
Vsak udeleženec tekaškega izziva prejme spominsko medaljo.
Prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Absolutno
najboljši trije v posamični preizkušnji prejmejo pokale.

19. ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vsak udeleženec teka sodeluje na lastno odgovornost. Ob progi
trase in na cilju bo na voljo zdravstvena služba. Mladoletni
udeleženci sodelujejo na odgovornost svojih staršev oziroma
skrbnikov.

20. TRASA PROGE

Start tekaškega izziva je ob Avtohiši Lavrenčič, Vipavska cesta
6c, Ajdovščina (pod Mercator centrom). Tečemo 160m, nato na
mostičku zavijemo levo in tečemo 800 do podhoda pod hitro
cesto. Zavijemo desno skozi podhod in za podhodom takoj
zavijemo desno na glavno traso tekaškega izziva. Nadaljujemo
naravnost 800m na izhodišče kroga pri okrepčevalnici, kjer
zavijemo levo.
Krog, ki ga ponavljamo glede na dolžino izziva (100 km – 21
krogov, 75 km – 16 krogov, 50 km – 11 krogov), poteka po
levem bregu Mrzle reke - Hubelj. Po cca 1600 m trase nas pot
vodi levo po desnem bregu reke Vipave mimo Napoleonovega
mosta. Po 2,15 km kroga iz makadamske podlage preidemo na
asfaltno cesto v smeri proti nadvozu hitre ceste, tečemo mimo
Centra za ravnanje z odpadki CERO Ajdovščina, zatem se na 3
km kroga držimo leve, kjer spet preidemo na makadamsko
podlago. Po cca 150 m na 3,15 km kroga dosežemo najvišjo
točko trase (višinska razlika kroga je 17 m), sledimo poti, ki v 90
stopinjskem ovinku zavije v levo, pot poteka ob hitri cesti. Po
cca 1500 m poti pridemo do izhodišča kroga, ki ga ponovimo
glede na dolžino tekaškega izziva.
Po zadnjem krogu na izhodišču kroga zavijemo desno, skozi
podhod pod hitro cesto, nato še 330m do cilja pri Avtohiši
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Lavrenčič (kjer je bila tudi štartna pozicija).
21. TEHNIČNI PODATKI O

PROGI

22. SPLOŠNA DOLOČILA

23. VAROVANJE OSEBNIH

PODATKOV

DOLŽINA KROGA 4670 m, od tega:
3920 m po makadamski podlagi
750 m po asfaltni podlagi
VIŠINSKA RAZLIKA TRASE 18 m
priključni krak od starta/cilja do kroga 330 m
Pritožbe so možne pri vodji pritožbene komisije. Pritožbe
morajo biti pisne ali ustne in bodo sprejete proti plačilu kavcije
50€ v gotovini, najkasneje 15 minut po končanju teka. Odločitev
bo podana pred uradno razglasitvijo rezultatov in je dokončna
ter nanjo ni več možna nadaljnja pritožba.
Uradni rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani
prireditve:
http://tekacivipavskedoline.si/100-ob-mrzli-reki/rezultati-100/
na dan dogodka in v startno ciljnem prostoru po končanem
tekmovanju.
ŠD Tekači Vipavske doline kot organizator tekaškega izziva 100
ob Mrzli reki si pridržuje pravico do spremembe tega razpisa.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe trase kroga v
primeru poplav reke Hubelj in Vipava, s ciljem in startom na
istem mestu, kot je predvideno s tem razpisom.
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi tekaške prireditve v
primeru ekstremno slabih vremenskih razmerah. V tem primeru
se prijavljenim tekačem vrne že plačana startnina.
Vsi osebni podatki udeležencev bodo varovani v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih lahko organizator
tekaškega izziva 100 ob Mrzli reki uporabi le v namene svojih
aktivnosti in jih ne sme posredovati svojim partnerjem ali
pokroviteljem.
S prijavo na prireditev udeleženec potrjuje, da so vsi podatki v
prijavnem obrazcu resnični. Izjavlja, da je zdrav in vsestransko
pripravljen za prireditev, ter da se prireditve udeležuje na lastno
odgovornost. Seznanjen je z vsemi nevarnostmi in tveganji, do
katerih lahko pride med prireditvijo, in izjavlja, da v primeru
kakršne koli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na tej
prireditvi, ne bo tožil ali zahteval nadomestila od organizatorja.
Strinja se tudi, da organizator uporabi osebne podatke, ki jih je
vnesel v prijavni obrazec, za splošne administrativne objave
povezane z njegovim sodelovanjem na tej prireditvi.
Udeleženec soglaša, da lahko vse podatke, ki jih je vnesel ob
prijavi, organizator objavi v sredstvih javnega obveščanja in na
spletnih straneh prireditve, vključno z njegovimi fotografijami,
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24. DODATNE INFORMACIJE

Predsednik organizacijskega
odbora

video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali njegovo
posebno dovoljenje. Udeleženec je seznanjen, da organizator ni
odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge
zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z njegovim
sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke
udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov. Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da
organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v
svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve
udeleženca. Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o
varstvu potrošnikov.
Na e-naslovu: 100.ob.mrzli.reki@gmail.com
Andrej Zaman
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