Razpis 34. ULTRAMARATON CELJSKI SEJEM CELJE – LOGARSKA DOLINA
Sobota, 1. september 2018

1. Organizatorja:
Športno rekreativno društvo Celjski sejem
Društvo pohodnikov in maratoncev Celje

2. Trase
75 km: Celje – Logarska dolina
6.00 v atriju Celjskega sejma (zaključek najkasneje ob 18.00)
42 km: Mozirje – Logarska dolina (tek Štefana Šemrova)
9.00 v Mozirju (Savinjski gaj)
27 km: Ljubno – Logarska dolina
10.30 na Ljubnem
17 km: Luče – Logarska dolina (tek Huberta Ankersta)
11.30 v Lučah
Cilj je v Logarski dolini.

Grafični prikaz trase:

Podatki teka:

3. Prijava
Prijave sprejemamo do sobote 20. avgusta 2017 na spletni strani www.ultramaratonlogarska.si:
•
•

prijava posameznikov
prijava skupin na info@ultramaraton-logarska.si
Po oddani elektronski prijavi boste prejeli e-mail s podatki za plačilo prijavnine. Prijava je
potrjena šele s plačilom prijavnine na TRR društva: Sl56 6100 0001 6939 166 ; BIC KODA
(SWIFT ADRESS) HDELSI22.
S predprijavo do 30. junija 2018 si zagotovite brezplačno vstopnico za ogled 51. MOS 2018.
Prijava na vse teke je možna tudi na dan prireditve 1.9.2018.

4. Prijavnina - cenik
TRASA

CENA

CENA

do 20.8.2018

21.8.-1.9.2018

75 km: Celje – Logarska
dolina

35 €

40 €

42 km: Mozirje – Logarska
dolina

30 €

35 €

27 km: Ljubno – Logarska
dolina

25 €

30 €

17 km: Luče – Logarska
dolina

20 €

25 €

Avtobusni prevoz Logarska dolina-Celje: 5 €
V ceno prijavnine je zajeto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meritve časa s čipom za enkratni uporabo in računalniška obdelava,
majica (prijave prejete do 20.8.),
spominska medalja,
enolončnica v cilju,
pijača v cilju,
zdravniška oskrba,
varovanje maratona,
masaža,
tuširanje po teku,
okrepčila ob poti.
Organizator nudi možnost prevoza tekačev iz Logarske doline v Celje po zaključku
prireditve le ob predhodni prijavi in z doplačilom 5 €.
Vračilo prijavnine je možno do 20.8.2018. Zaračunajo se administrativni stroški 10€.
Po zaključku prireditve vračilo prijavnine zaradi neudeležbe ni mogoče, razen s predložitvijo
zdravniškega potrdila do 15.9.2018 (zaračunajo se administrativni stroški 10€).
5. Kategorije
Tekmovalne kategorije se v ženski in moški konkurenci se stopnjujejo za 10 let.
TRASI 75 km: Celje – Logarska dolina in 42 km: Mozirje – Logarska dolina (tek Štefana
Šemrova)
•
•
•
•
•
•
•
•

A: ženske in moški do 29 let,
B: ženske in moški od 30 do 39 let,
C: ženske in moški od 40 do 49 let,
D: ženske in moški od 50 do 59 let,
E: ženske in moški od 60 do 69 let,
F: ženske in moški od 70 do 79 let,
G: ženske in moški od 80 do 89 let,
H: ženske in moški starejši od 89 let

TRASI 27 km: Ljubno – Logarska dolina in 17 km: Luče – Logarska dolina (tek Huberta
Ankersta)
•
•
•
•
•

A: ženske in moški do 29 let,
B: ženske in moški od 30 do 39 let,
C: ženske in moški od 40 do 49 let,
D: ženske in moški od 50 do 59 let,
E: ženske in moški nad 60.
Časovna omejitev
Ultramaraton je časovno omejen na 12.00 ur, zato je potrebno v povprečju prehoditi 6,25
km na uro. To je v povprečju 9 minut in 36 sekund za vsak kilometer. Tisti, ki bodo
počasnejši, kot to določa limit, bodo izločeni iz tekmovanja in se jim bo odvzela štartna
številka. Pot lahko nadaljujejo s spremljevalnim vozilom. Tekmovalec, ki bo na odstopno
postajo prišel izven limita, ne bo prejel medalje in priznanja.
Mlajši od 15 let lahko sodelujejo v spremstvu staršev/skrbnikov.
6. Zdravstveno zavarovanje tekačev in nujna medicinska pomoč
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Vsak tekmovalec bo s prijavo tudi nezgodno
zavarovan za celoten dan teka. Splošni pogoji zavarovanja bodo dosegljivi na spletni strani
www.ultramaraton-logarska.si .
Ob progi bo zagotovljena nujna medicinska pomoč. Vsak tekmovalec bo prejel telefonsko
številko ekipe na terenu.
7. Priznanja in nagrade
Trasa 75km: pokal prejmejo prvi trije uvrščeni tekači v moški kategoriji (če je čas boljši kot 6
ur) in prve tri uvrščene tekačice v ženski kategoriji (če je čas boljši kot 7ur) na trasi 75km.
Trase 42km, 27km, 17km: Prve tri tekmovalke in prvi trije tekmovalci v absolutni kategoriji
dobijo pokale. Vsi tekmovalci in tekmovalke na razdaljah 42km, 27km in 17km prejmejo
spominsko medaljo in priznanje.
Priznanje si lahko vsak udeleženec natisne preko spletne aplikacije na spletni strani
www.ultramaraton-logarska.si od 10.9.2018 z vpisom štartne številke.
Javna podelitev nagrad in pokalov bo potekala ob 14.30 na cilju. Nagrade bo možno prevzeti
na dan prireditev oz na do 10.9.2018 na sedežu podjetja Celjski sejem d.d.
8. Splošna pravila in pogoji

Vse dodatne informacije so na voljo pri organizatorjih prireditve. Uradni rezultati bodo

objavljeni na spletni strani www.ultramaraton-logarska.si od 10.9.2018.
Z oddajo prijave udeleženec zagotavlja, da bo upošteval vsa navodila organizatorja in
sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej
aktivnosti in zato od organizatorja ne bo zahteval kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov.
Organizatorja zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni v namene prijave,
obveščanja o poteku prijave, pošiljanja informacij in za morebitno sklenitev zavarovanja.
Prijavljeni z izvedeno prijavo organizatorju dovoljuje zbiranje in uporabo osebnih podatkov,
ki jih vnese pri prijavi. Navedene osebne podatke, ki jih je prijavljeni ob prijavi vnesel v
ustrezno varovan in zaščiten računalniški sistem ali preko pisne prijave, lahko organizator
hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Organizator
bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z ZVOP-1.
S prijavo vsak tekmovalec soglaša z objavo fotografij, imena in priimka na spletni strani ter v
vseh sredstvih javnega obveščanj.
INFORMACIJE:

Športno rekreativno društvo Celjski sejem
Opekarniška 15b, 3000
W: www.ultramaraton-logarska.si
E: info@ultramaraton-logarska.si
T: +386 (0)70 84 00 84

Društvo pohodnikov in maratoncev Celje
Kidričeva ulica , 3000 Celje
W: www.drustvo-maratoncev-celje.si
E: info@drustvo-maratoncev-celje.si
T: +386 (0)31 481 373

