
POVABILO
vsem tekačem na open race, spremljevalcem in navijačem

na Stadion prijateljstva v Mekinjah

(v primeru slabega vremena v Športni dvorani Kamnik, Šolska ul. 1).

V  bo slovesna otvoritvena prireditev z mimohodom in pred-petek, 7. 7. 2017, ob 18. uri

stavitvijo vseh reprezentanc in kratkim kulturnim programom.

V  pa bo svečana razglasitev najboljših evropskih gorskih soboto, 8. 7. 2017, ob 18. uri

tekačev.

Čast in ponos je biti del te velike prireditve, katere pomemben soustvarjalec ste lahko tudi vi. 

Verjamem, da bomo vsi skupaj množično in ponosno ponesli ime prireditve, Kamnika in 

Slovenije v svet.

Dušan Papež,

direktor prireditve

www.emrch2017-kamnik.si

Kamnik 2017

16. evropsko prvenstvo v gorskih tekih na Veliko planino

sobota, 8. julij 2017

OPEN RACE – RAZPIS

Prijave:

Ü Izključno samo predprijave do 4. 7. 2017 do 00.00 preko spletne strani 

Prijavim.se. Prijava je veljavna šele, ko je plačana štartnina (20 €). Prijava 

na dan tekmovanja ne bo možna.

Ü Dvig štartnih številk bo možen 7. julija od 8.00 do 20.00 v informacijski 

pisarni evropskega prvenstva v GSŠRM Kamnik (Novi trg 41a) ali pa na 

dan tekmovanja od 6.00 do 7.00 na startnem prostoru v Eko Resortu.

Startnina: Znaša 20 € in se poravna do 4. 7. 2017, račune za nas izdaja 

Zavod prijavim.se.

www.emrch2017-kamnik.si

Informacije:

KGT PAPEŽ, Podjelše 2, 1241 Kamnik

Spletna stran: www.emrch2017-kamnik.si;

Email: kgtpapez@gmail.com

GSM Špela: 031-421-248

BULK

IH
K

S
R

O
G



Organizator: Klub gorskih tekačev PAPEŽ

Proga: Enotna proga za tekače/tekačice, start v Eko Resortu, cilj na Gradišču 

(moška proga EP). Proga poteka iz Eko Resorta po makadamski cesti mimo 

cerkve na svetem Primožu, po planinski poti čez Pirčev vrh, naprej čez Malo in 

Veliko planino na vrh Gradišča. Po celotni dolžini bo označena s trakovi, 

puščicami in kilometrskimi oznakami. Na vseh pomembnih razpotjih bodo 

redarji in zapore s trakovi. Ob progi bo 5 okrepčevalnic, za varnost bodo 

poskrbeli  gorski reševalci, zdravniki, civilna zaščita in gasilci.

START ob 7:30 CILJ DOLŽINA VZPON SPUST

440 m Eko Resort
Gradišče 

1660 m
11,9 km 1295 m 75 m

www.emrch2017-kamnik.siwww.emrch2017-kamnik.si

Kategoriji: Absolutna moška in ženska kategorija. Zaradi zahtevnosti proge 

mlajši od 18 let nimajo pravice nastopa. Tekmovalci nastopajo na lastno odgo-

vornost, organizator priporoča predhodni zdravniški pregled.

Limitni čas: Tekmovalce, ki do 9.00 ne bodo prečkali kontrolne točke na 

Kisovcu (8 km, najnižja točka na spustu), bodo sodniki obvestili o limitu in 

bodo tu končali tekmovanje.

Razglasitev rezultatov: 9:30 na cilju na Gradišču.

Dostop do cilja na Gradišču:

Ü S kabinsko žičnico iz Kamniške Bistrice. Od zg. postaje kabinske žičnice do 

cilja je še dobre pol ure hoje (300 m.n.v.).

Ü Po vseh markiranih planinskih poteh. V času tekmovanja mora biti proga 

prosta za tekače.

Ü Pomembno: Na dan tekmovanja bodo tudi popolne zapore cest, zato 

spremljajte informacije preko uradne spletne strani ter upoštevajte 

navodila in napotke redarjev na cesti.

Organizator bo zagotovil:

Ü Prevoz opreme. Oddaja opreme ob 6.45 pri štartnem prostoru.

Ü Prehrano na cilju za vsakega tekmovalca.

Ü Spominsko darilo za vsakega tekmovalca.

Ü Vsak tekmovalec bo prejel startno številko z izpisanim imenom in 

priimkom.

Nagrade:

Ü Vsak tekmovalec na cilju prejme medaljo.

Ü Medalje in pokali za prve tri v vsaki kategoriji.

Ü Prijavljeni do vključno 8. 6. 2017 prejmejo posebno darilo.

Ü Žrebanje bogatih nagrad (8. maj, 31. maj, 8. junij) za tekače, ki so poravnali 

startnino.
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