Sežana, 05. junij 2022
RAZPIS TEKOV 20. Mali kraški maraton
1. OSNOVNE INFORMACIJE
Datum in čas:
Nedelja, 05.06.2022
Start polmaratona (21.098 m), Kraške 10ke (10.200 m) in Klančarjevih 5 (5.400m) bo ob 8:30 uri.
Izvajalci:
• Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
• A.S.D Trieste Atletica

2. RAZPISANI TEKI
•

Polmaraton (21.098 m)

•
•

Kraška 10ka (10.200 m) in
Klančarjevih 5 (5.400m)

•

Otroški teki = Izvedba krajših otroških in mladinskih tekov bo v nedeljo 5.6.2022. Za te teke bo potrebna predhodna prijava, ni pa prijavnine. Dodatne informacije bodo objavljene naknadno na spletni
strani.

3. PRIJAVA NA POL MARATON, Kraško 10ko in Klančarjevih 5
INDIVIDUALNE PRIJAVE za vse razpisane teke organizator sprejema do vključno 26. maja 2022. Prijava je
mogoča prek spletne strani https://www.kraskimaraton.si
Na dan prireditve je prijava možna v prijavni službi, vendar le v primeru prostih mest.
SKUPINSKE PRIJAVE (najmanj deset (10) tekačev) organizator sprejema do vključno 26. maja 2022.
Prijava je mogoča prek spletne strani https://www.kraskimaraton.si.
Na dan prireditve skupinska prijava ni možna.
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4. PRIJAVNINA
Plačilo prijavnine je pogoj za uspešno prijavo na tekaško prireditev. Prijava ne bo sprejeta, dokler ni vplačana
prijavnina v rokih in po cenah, ki so določene v nadaljevanju.
Na tekaško prireditev se lahko prijavijo posamezniki ali skupine. Višina prijavnine je določena v tabeli in je enaka za vse teke, neodvisno na katerega se tekač ali skupina prijavlja. Višina prijavnine velja za enega tekača,
odvisna pa je od tega, ali se prijavlja posamezni tekač ali gre za skupinsko prijavo.
Plačilo do dne
Posamezniki
17. 05. 2022
35,00 €
18. 05. – 26. 05. 2022
45,00 €
Prijava na dan prireditve (če so
55,00
prosta mesta)
DDV skladno z 12. točko 42. člena ZDDV-1 v prijavnini ni obračunan.

Organizirane skupine
33,00 €
43,00 €
/

Prijavnina za posameznike v organizirani skupini najmanj 10 tekačev - obvezna skupinska prijava s prijavnim
obrazcem na spletni strani.
Opozorilo: zadnji dan za oddajo in plačilo skupinske prijave je 26.05. 2022! Po tem datumu dodajanje posameznikov v skupino ne bo več mogoče.
Že plačane prijavnine za 20. MKM v letu 2019 in 2020 se prenesejo v letošnje leto s POSODOBITVIJO PRIJAVNICE, ki jo bo vsak udeleženec prejel po e-pošti.
•

PLAČILO PRIJAVNINE

Prijavnino tekači poravnajo z UPN obrazcem na transakcijski račun Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana št. SI56 0110 0600 8334 748.
Na UPN obrazcu je OBVEZNO potrebno navesti ime in priimek tekača/tekačice in sklic oz. referenco.
PRIJAVNINA vključuje: Organizirano tekaško prireditev, startno številko z merilnim čipom, varovanje trase, medicinsko asistenco, okrepčila na progi in na cilju, obrok, spominsko medaljo, ki jo prejme tekmovalec na cilju,
ter tekaško majico, merjenje in objavo rezultatov, pokale in nagrade za najboljše tri tekmovalce absolutno,
nagrade za tri najhitrejše v svoji kategoriji na 21 km ter zdravniško oskrbo.

•

ODJAVE DO 17.5.2022

Odjave do vključno 17.5.2022 so možne brez navajanja razlogov za odjavo. Odjavo prijavitelj pošlje pisno na
elektronski naslov organizatorja najpozneje do 17.5.2022 (šteje datum pošiljanja). Vplačnik mora v pisni
zahtevi navesti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronsko pošto in telefonsko številko ter številko transakcijskega računa). Organizator v tem primeru obračuna 5,00 EUR administrativnih stroškov na
posameznega tekača, razliko pa vrne vplačniku na navedeni transakcijski račun v roku 30 dni od prejetega
zahtevka.
*( Velja le za prijavnine plačane v letu 2022!)
•

ODJAVE PO 17.5.2022

V primeru, da prijavitelj odjavi udeležbo na prireditvi po 1 7.5.2022, mora poslati organizatorju zdravniško
potrdilo, s katerim odjavi udeležbo. Poleg zdravniškega potrdila mora organizatorju sporočiti še: ime, priimek, naslov, elektronsko pošto in telefonsko številko ter številko transakcijskega računa. V tem primeru
organizator obračuna 5,00 EUR administrativnih stroškov na posameznega tekača, razliko pa vrne vplačniku
na navedeni transakcijski račun v roku 30 dni od prejetega zahtevka.
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Odjava mora biti skupaj z zdravniškim potrdilom na naslov organizatorja odposlana najpozneje dne 6.6.2022.
Odjave, poslane po tem datumu ne bodo upoštevane.
•

ODJAVE V PRIMERU ODPOVEDI PRIREDITVE

V primeru, da organizator odpove tekaško prireditev, odjave od dneva objave odpovedi niso več mogoče v
nobenem primeru.
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi prireditve, vendar le zaradi višje sile oziroma dogodkov, na
katere ne more ali ni mogel vplivati in mu onemogočajo izvedbo prireditve na tak način, da bi lahko zagotovil
nemoten potek prireditve oziroma zagotovil ustrezno stopnjo varnosti za udeležence .
Organizator si pridržuje pravico do prestavitve datuma prireditve.
Organizator se zavezuje storiti vse, kar je v njegovi moči, da do odpovedi prireditve ne pride. V primeru, da do
odpovedi pride, pa se zavezuje takoj obvestiti že prijavljene udeležence preko kontaktnih podatkov, ki so jih
posredovali ob prijavi na spletni strani organizatorja ter, v kolikor je mogoče, tudi preko sredstev javnega
obveščanja.
Vsi tekači so s tem seznanjeni in se zavedajo ter strinjajo, da v primeru odpovedi prireditve, odjave od tistega
dne ne bodo več možne, imeli pa bodo možnost izbire med prenosom prijavnine na naslednjo fizično izvedbo
prireditve ali prejemom vračila vplačanih sredstev, zmanjšanih za 5,00 EUR administrativnih stroškov na
posameznega tekača, v roku 30 dni od odpovedi.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE NA 21 KM
Sistem za merjenje je na štartni številki, kar pomeni, da čipi ne morejo biti lastniški.
Kategorija/leta (M in Ž) Leto rojstva
A do 30

1993 – 2004

B 30 – 34

1988 – 1992

C 35 – 39

1983 – 1987

D 40 – 44

1978 – 1982

E 45 – 49

1973 – 1977

F 50 – 54

1968 – 1972

G 55 – 59

1963 – 1967

H 60 – 64

1958 – 1962

I 65 – 69

1953 – 1957

J nad 70

1952 in starejši

6. TRASA PROGE
Start in cilj vseh tekov je v Športnem parku Sežana.
Trasa polmaratona bo potekala po ulicah Sežane in se nadaljevala skozi Lipico, kjer prestopimo državno mejo.
Po prestopu meje tečemo skozi Bazovico proti Padričam, Trebčam in preko Orleka nazaj proti Sežani. Samo
kratek odsek proge v dolžini cca 250 m ni asfaltiran.
Proga na 10 km poteka iz startno-ciljnega prostora po ulicah Sežane v Orlek, po Živem muzeju Krasa in se vrne v
startno –ciljni prostor.
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Proga rekreativne 5ke poteka iz startno-ciljnega prostora po ulicah Sežane, po Živem muzeju Krasa in se vrne v
startno –ciljni prostor.
7. OBJAVA REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD
Neuradni rezultati bodo objavljeni ob 10.45 uri na oglasni deski na prireditvenem prostoru, rok za ugovore pa je
na dan prireditve, do 11.00 ure pri glavnem sodniku prireditve. Končni rezultati bodo objavljeni na spletnih
straneh Malega kraškega maratona. Vsi, ki boste na prijavnico napisali številko mobilnega telefona, boste po
SMS-u prejeli svoj doseženi čas.
Razglasitev rezultatov in podelitve priznanj bo takoj po prihodu tekmovalcu v cilj na glavnem odru startno –
ciljnem prostoru.
Na glavnem odru bodo nagrajeni prvi trije najhitrejši tekači v absolutni konkurenci pri moških in ženskah na 21
km, 10 km in 5 km.
Nagrajeni bodo tudi prvi trije po kategorijah na 21 km. Prejemniki bodo nagrade prevzeli na pultu INFORMACIJE, z obvezno predložitvijo štartne številke.
8. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju maratona organizator zagotavlja rediteljsko in
zdravniško službo.
Priporočamo, da tekači najkasneje 30. dan pred tekmovanjem opravijo preventivni zdravniški pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor.

9. SPLOŠNA DOLOČILA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev ter programov prireditve.
Tekači so dolžni spoštovati navodila in priporočila organizatorja. V primeru nespoštovanja posredovanih navodil
in priporočil, organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbe in druge posledice, ki bi utegnile nastati tek ačem.
Tekači tekmujejo na lastno odgovornost.
Organizator tekačem svetuje predhodni zdravniški pregled.
Organizator zagotavlja ob progah in na cilju zdravstveno oskrbo.
Organizator ne prevzema odgovornosti za mladoletne tekače. Zanje so odgovorni starši oz. skrbniki.
Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru poškodb ali drugih posledic za tekače pod vplivom a lkohola
ali drugih opojnih substanc. Organizator odsvetuje vsakršno konzumiranje alkohola ali drugih opojnih substanc
pred začetkom teka in med tekom.
Organizator ne prevzema odgovornosti za škodne dogodke v primerih višje sile. V primeru slabega vremena s o
tekači dolžni prilagoditi tek vremenskim razmeram (npr. spolzka proga), da se izognejo poškodbam, ki bi lahko
nastale (npr. zvini, zlomi). Prav tako je na posameznih odsekih potrebna prilagoditev teka zaradi tehnične zahtevnosti tras.
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Organizator ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz neresničnih ali zamolčanih podatkov.
Tekači se strinjajo, da z udeležbo na tekaški prireditvi prevzamejo tipična tveganja, ki izvirajo iz tekaške športne
discipline. V primeru nastanka neželenih posledic bo or ganizator storil vse, kar od njega zahtevajo pravila profesionalne skrbnosti.
Tekači se strinjajo, da se bodo prireditve udeležili zdravi, brez znakov morebitne okužbe ter da bodo upoštevali
navodila in priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom covid-19 in v skladu s tem takrat veljavne ukrepe.
Tekači so dolžni spoštovati navodila in priporočila organizatorjev. V primeru nespoštovanja navodil in priporočil
organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbe in druge posledice, ki bi utegnile nastati tekačem.
Zbrani podatki, pridobljeni s prijavami, bodo obdelani in hranjeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih poda tkov. Več najdete v Pravilniku o zasebnosti.
Razpis je objavljen na www.kraskimaraton.com.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe tega razpisa.

10. INFORMACIJE
www.
kraskimaraton.si
E:
info@kraskimaraton.si
T (Slo): +386 (0)5 730 14 80
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana

Želimo vam veliko tekaških užitkov.
Organizacijski odbor
20. malega kraškega maratona
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