PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽE
Pod Slemenom 11, 4294 Križe
ORGANIZACIJSKI ODBOR 20. GORSKEGA TEKA POD KRIŠKO GORO

RAZPIS
GORSKEGA TEKA POD KRIŠKO GORO ZA GORENJSKI POKAL V
REKREATIVNIH TEKIH IN 20. MEMORIAL JANKA LIKARJA,
Križe (pri Tržiču), nedelja, dne 21. 04. 2013, start ob 10.00 uri
1. Kraj prireditve: Križe - Gozd
2. Organizator: Planinsko društvo Križe
3. Kategorije: ženske: do 29 let
od 30 let do 39 let
od 40 let do 49 let
od 50 let do 59 let
nad 60 let
moški:

do 19 let
od 20 let do 29 let
od 30 let do 39 let
od 40 let do 49 let
od 50 let do 59 let
od 60 let do 69 let
nad 70 let

letnik 1984 in mlajše
letnik 1983 - 1974
letnik 1973 - 1964
letnik 1963 - 1954
letnik 1953 in starejše
letnik 1994 in mlajši
letnik 1993 - 1984
letnik 1983 - 1974
letnik 1973 - 1964
letnik 1963 - 1954
letnik 1953 - 1944
letnik 1943 in starejši

4. Prijave: na dan tekmovanja na startu v Križah, pri baru Košuta, od 8.00 do 9.30 ure.
5. Prijavnina za udeležbo na tekmovanju:

10 EUR

6. Karakteristika proge: dolžina proge:
višinska razlika:
skupaj vzpenjanje
skupaj spusta
start:

6,65 km
430 m
455 m
53 m
ob 10.00 uri

Start pri baru Košuta v Križah (510 m n.v.), po stari lokalni cesti Križe - Polanagozdna cesta proti Tržiču do odcepa planinske poti Preska - Gozd, nato poti naprej Prug - Gozd, mimo Planinskega zavetišča, čez kres do vasi Gozd in po cesti nazaj do
Planinskega zavetišča (891 m n.v.), kjer je cilj teka.

7. Nagrade in priznanja:
-

razglasitev rezultatov ob 11.45 uri pred Planinskim zavetiščem v Gozdu;
medalje dobijo prvi trije v vsaki kategoriji;
najhitrejša absolutno med moškimi in ženskami pokal organizatorja;
tri najhitrejše tekmovalke in trije najhitrejši tekmovalci prejmejo nagrade;
vsak udeleženec prejme spominsko majico;
vsi tekmovalci sodelujejo v žrebu za praktične nagrade;
za vse udeležence je pripravljena zakuska.

8. Garderoba: Za prevoz najnujnejše opreme na cilj teka poskrbi organizator.
9. Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost !
10. Izvedba organizacije: predsednik organizacijskega odbora (odgovorni
organizator) Stane FICKO (GSM 041 626 594), pomočnik vodje organizacijskega
odbora in vodja rediteljske službe Ivan LIKAR (GSM 041 784-175), sekretarka
organizacijskega odbora Marija ERLAH (GSM 040 589 354),k vodja tekmovanja
Pavel ERLAH (GSM 040 486 570), vodja sodnikov Tone Lavtar (GSM 031 415486).
11. Točkovanje za Gorenjski pokal v rekreativnih tekih po pravilniku odbora
Gorenjskega pokala za leto 2013.
12. Uradni rezultati bodo po končanem tekmovanju objavljeni na spletni strani
www.klub-trmastih.si

Proga:
http://maps.google.si/maps/ms?hl=sl&ie=UTF8&msa=0&msid=208494688025463580088.00
04a07f593a4dd73ee77&t=h&z=15
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gmlsquqjomlxqwrd

