PRAVILNIK
Tekaškega pokala Občine Kamnik za leto 2021
Organizatorji tekaških tekem na Kamniškem bodo tudi v letu 2021 sodelovali v
Tekaškem pokalu Občine Kamnik, ki ga bo sestavljalo 6 tekov:
25. gorski tek k Sv. Primožu – DP v gorskih tekih za mladinske kategorije /izbirna
za DP za člane/članice 10.4. 2021 (Ivan Urh in KGT Papež)
*
32. mekinjski kros - Memorial Mira Petka: 27. 4. 2021 ( Lado Kveder)
*
1. tek na Bibo planino: 23. 5. 2021 ( Zvonko Kemperl)
*
15. češnjiški tek - Memorial Zdravka Berlica: 19. 9. 2021 (Kristjan Kropivšek)
*
12. Veronikin tek : 10. 10. 2021 (Franci Kramar)
*
20. Miklavžev tek : 9. 10. 2021 ali 4. 12. 2021 (Tomo Petek)

Sistem točkovanja in vrednotenja rezultatov je določen po posebnem ključu, za
točkovanje v vseh kategorijah velja enoten ključ.
Za končno skupno razvrstitev v pokalu mora imeti tekmovalec uvrstitve vsaj na treh
tekmah. V primeru več uvrstitev s točkami se šteje najboljših šest uvrstitev.
V primeru enakega števila točk v končnem seštevku je višje uvrščen tisti tekmovalec,
ki ima več boljših uvrstitev.

Pokal bo obsegal 14 kategorij.
Kriterij uvrstitve v posamezno kategorijo je leto rojstva.

KATEGORIJA

LETO ROJSTVA

Mlajši dečki/deklice

20010-2013

Dečki/deklice

2008-2009

Starejši dečki/deklice

2006-2007

Mladinci/mladinke

2005-2002

Člani A

2001-1982

Člani B

1981-1972

Članice

2001-1972

Veterani A

1971-1962

Veterani B

1961 in starejši

Veteranke

1971 in starejše

Rezultati posameznih tekov in skupni vmesni rezultati bodo objavljeni na
spletnih straneh organizatorjev teka in na portalu Prijavim.se
Zaključna prireditev bo predvidoma v januarju, organizator prireditve je KGT
Papež. Najboljši tekači / tekačice (1. – 3. mesto) po posameznih kategorijah
prejmejo pokale/medalje/plakete. Udeležence vseh sedmih

tekov čaka

posebna nagrada.
Pravilnik Tekaškega pokala Občine Kamnik bo objavljen na vseh spletnih straneh
organizatorjev tekem in na portalu Prijavim.se.
Za prijave, urejanje rezultatov in točkovanje skrbi portal: http://prijavim.se/
Opomba: Tekme bodo izvedene glede na upoštevanje odlokov covid-19 razmer.
Pravilnik s popravki in dopolnitvami je bil sprejet 1. 3. 2021.

