Juhej, juhej, juhej, juhej!
Savinjska dolina, dežela veselja.
Tu polno smeha je, zelenja in hmelja.

Žalec
Prva omemba mesta Žalec je iz leta 1182, dandanes
pa je Žalec mesto z živahnim utripom.
Žalcu in okolici dajejo pečat nasadi hmelja, po katerem
dolino imenujejo tudi dolina zelenega zlata in v tem slogu je tudi
predstavitveni logo " Žalec - v objemu zelenega zlata".
V letu 2015 je Žalec od Turistične zveze Slovenije, prejel
priznanje za najlepše urejeno mesto v kategoriji manjših
mest!
V letu 2017 pa je Žalec prejel zlato priznanje v prestižnem
tekmovanju za naziv najlepše urejenih evropskih mest in
krajev Entente Florale Europe 2017!
V mestu je lepo urejen športni park in športna dvorana.
Vabimo vas tudi k ogledu promocijskih filmov Občine Žalec:



filmček Vabljeni v Žalec: https://www.youtube.com/watch?v=Zd96o3Fd5jQ
filmček Prepustite se objemu Zelenega zlata:
https://www.youtube.com/watch?v=LeiHLfU6pFc





10 minutna različica: https://www.youtube.com/watch?v=Q4a0rholNaA
2 minutna različica: https://www.youtube.com/watch?v=lu-hC15Hx0A&feature=youtu.be
30 sekundna različica: https://www.youtube.com/watch?v=Pch2gF8lu-Y

Pridite in uživajte v prijetnem mestu, v Žalcu, v objemu
zelenega zlata!

1. ŽALSKI NOČNI MITING
»JURIŠ NA DR - 10.000m«
+
»ELIMINACIJA – MILJA (1609m)«
RAZPIS
KDAJ: sobota 2. junij 2018 ob 20.00 uri

KJE: Športni center Žalec

ORGANIZATOR: Tekaško društvo Savinjčan
DISCIPLINE:
Miting je namenjen za tekače (člani klubov oz. ki so registrirani pri
AZS), kakor tudi za rekreativne tekače.
MILJA ELIMINACIJA (Ž); enotna kategorija
MILJA ELIMINACIJA (M); enotna kategorija
10.000m (Ž); enotna kategorija (posamezno, dvojice, trojke)
10.000m (M); enotna kategorija (posamezno, dvojice, trojke)

Omejitev nastopajočih:
MILJA ženske (14); če bo prijavljenih več kot 14 tekmovalk, se
bodo pri sestavi štartne liste upoštevali rezultati po tablicah AZS.

MILJA moški (14); če bo prijavljenih več kot 14 tekmovalcev, se
bodo pri sestavi štartne liste upoštevali rezultati po tablicah AZS.

10.000m (15 moških ter 15 ženskih ekip; kot ekipa se šteje
posameznik, dvojice ali trojke).
Opombe: v primeru, da bo prijavljenih npr. 10 ženskih ekip, je potem
lahko prijavljenih 20 moških ekip.

PRAVILA MILJA-ELIMINACIJA:
- Izvedejo se najprej kvalifikacije: dve skupini po 7 tekmovalcev oz.
tekmovalk.
- Po vsakem pretečenem krogu (skupno 4 krogi) »odpade«
tekmovalec(-ka), ki zadnji prečka ciljno linijo.
- V finale napredujejo tri (trije) iz vsake kvalifikacijske skupine.
- Da se disciplina izvede, mora biti prijavljenih vsaj 6 tekmovalcev oz.
tekmovalk.

PRAVILA 10.000m:
- Tekmuje lahko posameznik, dvojice ali trojke.
- Skupni štart moških in ženskih ekip.
- Narejena bo cona (boksi) med 60m in 100m, kjer bo lahko
ekipa (dvojice oz. trojke) opravila menjavo oz. predajo.
- Predaja se izvrši z dotikom sotekmovalca in se izvede »časovno
poljubno«.
- Nočna desetka se bo tekla ob baklah.

NAGRADE:
Najboljši trije v vsaki disciplini prejmejo pokale. Na 10.000m bo vsaka
ekipa prejela diplomo (A3 velikost) s pretečenim časom.
Vsi udeleženci prejmejo spominske medalje.
Tekmovalci bodo prejeli sendvič – mesni ali vegi (»hrustljava zabava«),
plastenko vode ter nagrado naših sponzorjev.

PRIJAVE: samo preko spletne prijave:
http://tdsavinjcan.eu/tekmovanja/2018/1-zalski-nocni-miting
Prijaviti se je možno le predčasno preko spletne prijave.
Prijave se zaključijo v četrtek, 31. Maja ob 12. uri !
Opozarjamo, da zaradi oblikovanje štartne liste oz. nemotenega
poteka tekmovanja, kasnejših prijav ne bomo upoštevali.
Neplačana štartnina
tekmovanje!!!
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Možnost prijave tudi tekačev, ki niso člani atletskih klubov oz. ki niso
registrirani pri AZS.
Dokončen urnik bo narejen glede na število prijav udeležencev in bo
objavljen na spletni strani TD Savinjčan 1 dan pred pričetkom
tekmovanja

ŠTARTNINA:
- MILJA-ELIMINACIJA: 5 eur
- 10.000m: posamezno 10eur, dvojice 15 eur, trojke 20eur

Štartnina se poravna pred tekmovanjem na TRR: SI56 6100
0001 0063 030.

MERITVE ČASOV IN OBDELAVA PODATKOV:

www.rfidmeritve.eu
OSTALA DOLOČILA:
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev
morebitno nastalo škodo.
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Vsi tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost!

INFORMACIJE:
Gsm: 041 208 822 (Boris Podpečan)
Email: tdsavinjcan@gmail.com

VSEM NASTOPAJOČIM ŽELIMO OBILO DOBRIH REZULTATOV
IN PRIJETNEGA POČUTJA!

VABLJENI!

VODSTVO TEKMOVANJA
Vodja tekmovanja: Boris Podpečan
Ozvočenje: Žan Videc
Napovedovalec: Aleš Kramaršek
Meritve časov in obdelava podatkov: RFID Meritve
Vodja sodniške službe: Matevž Gobec
Zdravstvena služba: Štante Danilo Jani

TEHNIČNA NAVODILA
TAJNIŠTVO
Ob vhodu na štadion bo prostor, kjer bodo lahko vodje ekip
prevzeli štartne številke.

GARDEROBE
Garderobe so zagotovljene v hiškah NK Žalec zraven atletskega
štadiona in so označene z napisi (posebej za moške in ženske).
Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete
atletov v slačilnicah.

TERENI ZA OGREVANJE
Ogrevanje pred tekmovanjem je na zunanjih površinah ob
atletskem štadionu.

REZULTATI
Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski pod tribuno.

OKVIRNI URNIK:

20.00 – Milja ženske 1. Kv. Skupina
20.10 – Milja ženske 2. Kv. Skupina
20.20 – Milja moški 1. Kv. Skupina
20.30 – Milja moški 2. Kv. Skupina
20.50 – Milja ženske FINALE
21.10 – Milja moški FINALE
21.20 – Podelitev
21.30 – 10.000m

