25. TEK K SV. PRIMOŽU
EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V GORSKIH TEKIH
Organizator: Ivan Urh in KGT Papež
Datum: 29. 5. 2021
Kraj: Stahovica pri Kamniku – Dom krajanov na Vegradu
Kategorije in starti:

Z1/M1
Z2/M2
Z3/M3
Z4/M4
Z5/M5

KATEGORIJA
mlajše deklice/mlajši dečki
deklice/dečki
starejše deklice/starejši dečki
mladinke/mladinci
članice/člani

LETO ROJ.
2010–11
2008–09
2006–07
2002–05
2001 in starejši

PROGA
A
A
B
B
B

START
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Prijave: Prijaviti se je potrebno do 27. 5. 2021 do 23. ure.
Postopek prijave:
1. Prijava v Informacijski sistem AZS (prijavo opravi matični klub atleta).
2. Prijava preko portala Prijavim.se, kjer dobite podatke o plačilu.
3. Sestavo ekip naj predstavnik kluba pošlje na mail info@prijavim.se
Ekipo sestavljata dva tekmovalca istega društva v posamezni starostni kategoriji.
Društvo lahko v posamični starostni kategoriji prijavi več ekip.
Pravico nastopa imajo v vsaki starostni kategoriji tudi tekmovalci brez ekipe – njihovi dosežki bodo
upoštevani v vse-ekipni razvrstitvi.
Prijava je veljavna šele, ko je plačana startnina.
Pomembno: za Ekipno prvenstvo Slovenije v gorskih tekih se štejejo tekači, ki so se prijavili tako preko
Informacijskega sistema AZS kot preko portala Prijavim.se.
Pravila nastopov: Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost, s podpisom na prijavnici soglaša z
razpisom tekmovanja in splošnimi pravili AZS za organizacijo tekem v gorskih tekih, vključno s politiko
boja proti dopingu. Pogoj za udeležbo atleta na prvenstveni tekmi je registracija atleta v nacionalni
panožni zvezi AZS. Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala posnetega na tekmi v
promocijske namene organizatorja.
Startnina: znaša 10 € na atleta. Prijavnina mora biti poravnana najkasneje do 28. maja! Za nas izdaja
račune za plačilo startnine portal Prijavim.se. V primeru težav s plačili se lahko obrnete na GSM:
041-855-782 (Frane) ali na e-mail: info@prijavim.se.

Prevzem štartnih številk: za vse tekmovalce je pri Domu krajanov na Vegradu. Tekmovalec le s štartno
št. lahko vstopa v prireditveni prostor. Številka naj bo ves čas na vidnem mestu.
Atlet s podpisom potrdi, da ima s seboj enega izmed potrdil:
1. Potrdilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s
polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 72 ur.
2. Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka
cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna
najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21
dni (Dokazilo izda zdravstvena ustanova oz. izvajalec testiranja).
3. Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni
starejši od šest mesecev.
4. Potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest
mesecev.
Udeleženci športnih tekmovanj morajo predložiti negativni test na COVID-19, ki ni starejši od 72 ur.
Strokovni delavci morajo predložiti negativni test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni. Za
obe skupini velja tudi princip ustreznega dokazila o izpolnjevanju t.i. PCT pogojev (potrdila o
negativnem testu na virus SARS-CoV-2, potrdila/dokazila o cepljenju ali prebolevnosti).
Progi: teče se po glavni markirani poti od Doma do vrha Sv. Primoža.
Proga A: dolžina 1,10 km; višinska razlika 175 m.

Graf: start: konec makadamske poti pri ovinku – cilj: cerkvica Sv. Primož
Proga B: dolžina 3,5 km; višinska razlika 444 m. Čas teka je omejen na eno uro.

Graf: start: Vegrad – cilj: cerkvica Sv. Primož
Odvoz opreme na cilj: ob 9.15 izpred Doma krajanov na Vegradu in ob 9.45 na startu za kategorije
M/Z1 in M/Z2.
Razglasitev rezultatov: 12.00 v ciljnem prostoru na Sv. Primožu.

Nagrade: Vsak tekmovalec prejeme spominsko darilo. Najboljša ekipa v vsaki starostni kategoriji prejme
Plaketo in naziv Ekipnega prvaka Slovenije v gorskem teku, plaketo prejmeta tudi drugo in tretje
uvrščena ekipa.
Dodatne informacije:
Ivan Urh 031-225-520, Špela 031-421-248, spela.papez@gmail.com
Delegat AZS – Odbor za gorske teke: Bojan Kožuh 070-612-499, kozuhbojan@gmail.com

Tekmuje se na lastno odgovornost!

V skladu s Covid-odloki si NUJNO natančno preberite še dodatna navodila.

Organizator si pridružuje pravico za kakršnokoli spremembo tekmovanja glede na odloke v zvezi z
okužbo koronavirusa SARS-CoV-2019: Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi
Zakona o nalezljivih boleznih in Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.
Spremljajte spletno stran www.kgtpapez.com
Lepo vabljeni!

DODATNA NAVODILA
POMEMBNO
Spoštujemo in upoštevamo navodila NIJZ za preprečevanje okužbe koronavirusa SARS-CoV-2019.

Navodila za preprečevanje okužbe koronavirusa SARS-CoV-2019:
 Vsi prisotni morajo pred vstopom na prireditveni prostor pokazati enega izmed spodaj naštetih potrdil:
1. Potrdilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s
polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 72 ur;
2. Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka
cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna
najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21
dni (Dokazilo izda zdravstvena ustanova oz. izvajalec testiranja);
3. Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni
starejši od šest mesecev;
4. Potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest
mesecev.
BREZPLAČNA testiranja so na voljo po krajih v Sloveniji in jih najdete na naslednji povezavi:
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/
 Ob prevzemu štartne številke si je potrebno razkužiti roke, nadeti masko in upoštevati varnostno
razdaljo (označbe na tleh). Pripravi zgoraj navedena dokazila.
 V prijavnem, štartnem in ciljnem prostoru je maska obvezna. Minuto pred štartom masko oddate
organizatorju.
 Ob prihodu v cilj boste dobili novo masko, ki je obvezna do konca prireditve.
 Podelitev bo potekala v maskah in brezstično, s primerno varnostno razdaljo.
 Velja princip: prišel – odtekel – odšel.
 Na prireditveni (startni, ciljni) prostor imajo poleg tekmovalcev vstop samo akreditirani trenerji. Vsak
klub predhodno najavi število trenerjev, ki bodo prisotni na tekmovanju na kontaktni mail
organizatorja: spela.papez@gmail.com. Tudi trenerji morajo imeti eno od zgoraj navedenih dokazil.
Prosim vas, da ukrepe vzamete skrajno resno. Le tako bomo lahko uspešno prestali pričakovane
obiske inšpektorjev in posledično do konca sezone izvedli predvidena tekmovanja.

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V GORSKEM TEKU
Pravila tekmovanja
Tekmuje se v starostnih kategorijah:
KATEGORIJA
Z1/M1 mlajše deklice/mlajši dečki
Z2/M2 deklice/dečki
Z3/M3 starejše deklice/starejši dečki
Z4/M4 mladinke/mladinci
Z5/M5 članice/člani

LETO ROJ.
2010–11
2008–09
2006–07
2002–05
2001 in starejši

Ekipo sestavljata dva tekmovalca istega društva v posamezni starostni kategoriji.
Društvo lahko v posamični starostni kategoriji prijavi več ekip.
Vrstni red določi seštevek doseženih časov obeh tekmovalcev iste ekipe.
Najboljša ekipa v vsaki starostni kategoriji prejme Plaketo in naziv Ekipnega prvaka Slovenije v
gorskem teku, plaketo prejmeta tudi drugo in tretje uvrščena ekipa.
Pravico nastopa imajo v vsaki starostni kategoriji tudi tekmovalci brez ekipe – njihovi dosežki
bodo upoštevani v vse-ekipni razvrstitvi.
Tekmuje se tudi vse-ekipno
Upoštevani so dosežki vseh tekmovalcev istega društva v vseh starostnih kategorijah.
Zmagovalec je društvo, ki zbere največ točk.
Prva tri društva prejmejo plakete.
Točkovanje:
1. mesto
20 točk
2. mesto
18 točk
3. mesto
16 točk
4. mesto
14 točk
5. mesto
13 točk
6. mesto
12 točk
7. mesto
11 točk
8. mesto
10 točk
9. mesto
9 točk
10. mesto
8 točk
11. mesto
7 točk
12. mesto
6 točk
13. mesto
5 točk
14. mesto
4 točke
15. mesto
3 točke
16. mesto
2 točki
17. mesto in vsaka nadaljnja uvrstitev 1 točka
V primeru istega št. točk, ima boljšo uvrstitev ekipa, ki ima boljšo uvrstitev atleta.

