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Pravila, pogoji in določila AK Ormož
SPLOŠNO
S tem dokumentom se določijo pravila, pogoji in določila za sodelovanje na naših prireditvah. Organizator
prireditev je Atletski klub Ormož.
Spremembe in dopolnitve tega dokumenta so možne brez predhodnega obvestila.
Dokument je objavljen na naši spletni strani: www.ak-ormoz.si.

SPLOŠNA DOLOČILA
Vsak aktivni udeleženec tekmuje na lastno odgovornost, upoštevaje veljavne cestnoprometne predpise. 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 prizadeti
tekače. Organizator tekačem priporoča predhodni zdravniški pregled pri svojem zdravniku. Ob progi in na cilju
bo dežurna zdravniška služba.
Organizator ne prevzema odgovornosti za mladoletne tekače; zanje so odgovorni starši ali skrbniki.
Organizator ne prevzema odgovornosti za škodne dogodke v primeru morebitnih poškodb na prireditvi (npr.
zvini, zlomi), kot tudi posledic, ki izvirajo iz neresničnih ali zamolčanih podatkov.
Tekmovanje bo potekalo v skladu z navodili NIJZ, na njem pa lahko nastopijo samo osebe, ki bodo na dan
prireditve izpolnjevale takrat veljavne pogoje iz ZNB in odlokov Vlade RS o ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.
Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo za naslednji namen:
 komunikacija glede prijave na 21. OPM
 obveščanja o aktivnostih na prireditvi
 analizi udeležbe na 21. OPM
Parkirna mesta ob prireditvenem prostoru bodo možna pri OŠ Stanka Vraza, pri pokopališču, Hostlu Ormož in
na vseh označenih javnih parkiriščih.
Organizator si pridržuje pravico odpovedi prireditve oz. spremembe v razpisu v primeru višje sile, ki bi za
udeležence predstavljala nevarnost.
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PRIJAVA IN PRIJAVNINA
Prijave na naše prireditve so možne preko spleta na strani www.ak-ormoz.si in na dan prireditve, če je tako
določeno v razpisu prireditve.
PREDPRIJAVE so možne samo preko spleta do datuma navedenega v razpisu. Predprijava se šteje za veljavno
šele, ko je plačana. V primeri, ko so možne prijave še na dan prireditve, se le-te možna največ do 30 minut pred
startom določenega teka. Poznejše prijave NE bodo možne.
PRIJAVNINO tekači poravnajo z nakazilom (spletna banka, UPN obrazec,..) na TRR Atletskega kluba Ormož: SI56
0451 5000 3529 756, kjer je v NAMEN obvezno navesti ime in priimek tekača/tekačice in kodo prireditve OPM
(za Ormoški polmaraton) ali OUT (za Ormoški ulični tek).
Primer za plačilo startnine Ormoškega polmaratona:

Primer za plačilo startnine Ormoškega nočnega uličnega teka:
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ORMOŠKI POLMARATON 2022
STARTNINA IN PRIJAVE
Prijave so možne izključno preko spleta na www.ak-ormoz.si najkasneje do vključno 20.03.2022.
Kasnejše prijave več niso možne.
Prijave na dan prireditve ne sprejemamo.
Prijava, ki bo opravljena do vključno 20.03.2022 za teke na 5km, 10km in 21,1 km znaša 10 EUR.
Prijava, na dan tekmovanja znaša 15 EUR.
Za otroške teke, letnik 2013 in mlajše, startnine ni.
Za letnike 2007 do 2012 pa je startnina 3 EUR.
Startnina štafetnega teka za OŠ UE Ormož je 10 EUR.
Za dosedanje zmagovalce polmaratona (21,1 km) startnine ni.
Polmaraton je uvrščen v teke za Štajersko-koroški pokal.
Tekmovanje poteka po pravilih AZS, po tem razpisu in pravilih Svetovne atletike (WA).

URNIK PRIREDITVE:
Ura
8:30 – 9:30
9:00
9:10
9:20
9:30
9:40
9:55
10:00

Ime teka
Prevzem startnih številk
CICI tek, let. 2014 in mlajši
Pionirji, let. 2012 in 2013
PC, let. 2010 in 2011
PB, let. 2008 in 2009
PA, let. 2006 in 2007
Štafeta OŠ UE Ormož
Glavni teki

Dolžina
150 m
300 m
600 m
900 m
1200 m
4 x 300 m
5km, 10km in 21,1 km

KATEGORIJE TEKOV:
POLMARATON
Kat. Leto rojstva
A
B
C
D
E
F
G
H

2007 – 2003
2002 – 1993
1992 – 1983
1982 – 1973
1972 – 1963
1962 – 1953
1952 – 1943
1942 in starejši/e

10km in 5km
Kat. Leto rojstva
A
1987 in mlajši/e
B
1986 – 1972
C
1971 in starejši/e

Kat.
PA
PB
PC
Pio. tek
CICI tek

OTROŠKI TEKI
Leto rojstva
2008 – 2007
2010 – 2009
2012 – 2011
2014 – 2013
2015 in mlajši/e
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PROGA
Vsi teki se pričnejo in končajo na atletski stezi v Mestni grabi v Ormožu. Otroški teki se odvijajo samo na
atletski stezi.
Teki na 5km, 10km in 21,1 km se pričnejo na atletski stezi, nadaljujejo skozi mesto Ormož in na cesto proti
Svetemu Tomažu. Obrati za te teke (nazaj se teče po isti progi) so na določeni razdalji za dosego razdalje, ki jo
tekač želi preteči.
Celotna proga je asfaltirana in izmerjena po AIMS/IAAF metodi meritve cestnih tekov.

NAGRADE
Absolutno prvih pet uvrščenih pri polmaratonu (v moški in ženski kategoriji) prejme denarne nagrade.
Prvi trije tekači polmaratona in tekov na 5km in 10km prejmejo pokale.
Najboljši po kategorijah, vključno z otroškimi teki, prejmejo medalje.
Vsi udeleženci tekov prejmejo, majico prireditelja, malico in napitek.
Med udeleženci tekov bodo izžrebane tudi praktične nagrade, ampak le ob vrnitvi štartne številke. Podelitev
nagrad bo ob 12:00 uri na prireditvenem prostoru.
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ORMOŠKI NOČNI ULIČNI TEK 2022
STARTNINA
Za vse udeležence tekmovanja na nočnem uličnem teku startnine ni.
Predprijave so možne le preko spleta na naslovu www.ak-ormoz-si do vključno 20.06.2022. Kasnejše
predprijave niso možne.
Prijave bodo možne še na dan tekmovanja na prireditvenem prostoru (Kerenčičev trg, Ormož) med 18:00 in
20:00 uro.
Tekmovanje poteka po pravilih AZS, po tem razpisu in pravilih Svetovne atletike (WA).

URNIK STARTOV:
Ura
20:30
20:40
20:50
21:00

Ime teka
Otroški teki
Družinski tek
Tek društev
Ulični tek

Dolžina
550m in 1100m
1100m
3 x 550m
4000m in 4800m

KATEGORIJE TEKOV:
ULIČNI TEK
Dolžina
Kat.
Moški 4800m
Ženske 4000m

Kat.
DEČKI
DEKLICE
DEČKI
DEKLICE

OTROŠKI TEKI
Leto rojstva
Razdalja
2011 in mlajši
550m – 1krog
2011 in mlajše
550m – 1krog
2010 – 2007
1100m – 2 kroga
2010 – 2007
1100m – 2 kroga
DRUŽINSKI TEK

Kategorij ni.
Pogoj za izvedbo družinskega teka so vsaj 3 prijavljene ekipe.
Ekipo sestavljata najmanj 2 člana družine, eden od teh mora biti starš.
Teče se 2 kroga - 1100m.
TEK DRUŠTEV
Kategorij ni.
Pogoj za izvedbo teka društev so vsaj 3 prijavljene ekipe.
Ekipo sestavljajo trije člani / članice društva.
Za vsako članico se ekipi upošteva 15 sekund bonusa! (3 članice: 45 sekund).
Vsak tekmovalec / tekmovalka teče en krog - 550m.
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PROGA
Vsi teki se pričnejo in končajo na Kerenčičevem trgu v Ormožu. Celotna proga je asfaltirana. Teče se po ulicah
mesta Ormož. Predviden potek proge je prikazan na spodnji sliki, vendar je do pričetka tekmovanja možna
sprememba proge.

NAGRADE
Za moške (tek na 4800m) in ženske (tek na 4000m) so predvidene sledeče denarne nagrade:
Uvrstitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moški
Ženske
Uvrstitev
(4800m)
(4000m)
130 EUR
1.
130 EUR
100 EUR
2.
100 EUR
80 EUR
3.
80 EUR
50 EUR
4.
50 EUR
30 EUR
20 EUR

Najboljši trije v vsaki kategoriji (moški-4800m, ženske-4000m, družinski tek, tek društev in otroški teki)
prejmejo pokale in medalje.
Vsi udeleženci tekov prejmejo napitek.
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