GORENJSKA, MOJ PLANET 2018 - pravila
Serija tekov GORENJSKA, MOJ PLANET (GMP) je v letu 2018 organizirana četrto leto zapored. Vanjo je
vključenih 8 tekaških prireditev na širšem območju Gorenjske. Prireditve so v prvi vrsti namenjene
rekreativnim tekačem vseh starostnih skupin, odprte pa so brez omejitev tudi za najboljše tekmovalce.
Tekmovalci z udeležbo na več tekih zasledujejo cilj vsaj 4 udeležb, za kar na koncu prejmejo priznanja in
praktične nagrade sponzorjev. S sezono 2018 je poleg pokalnega točkovanja v absolutni konkurenci uvedeno
še pokalno točkovanje po starostnih kategorijah za odrasle.
Ena ključnih ciljnih skupin so otroci in mladostniki, katerim je posvečena ustrezna pozornost s posebnimi
kategorijami, ustreznim programom ter ustrezno animacijo.

1. SEZNAM PRIREDITEV
V sezoni 2018 bo v okviru serije Gorenjska, moj planet organiziranih 8 tekov.
DATUM

NAZIV

KRAJ

Organizator

Spletna stran

sobota
7. 4. 2018

Tek po ulicah Tržiča

Tržič

ŠZ Tržič

http://www.sztrzic.si

sobota
21. 4. 2018

Tek Petra Levca Skirca

Trzin

ŠD Trzin

http://tek.trzin.si

sobota
2. 6. 2018

Brezjanski tek

Brezje

ŠD Brezje

petek
22. 6. 2018

Radol'ška 10ka

Radovljica

ŠZ Radovljica

http://www.sportna-zveza-radovljica.si

sreda
15. 8. 2018

Kranjskogorska desetka

Kranjska
Gora

TD Kranjska Gora

http://www.td-kranjska-gora.si

sobota
1. 9. 2018

Tek pod svobodnim
soncem

Žirovnica

ZTK Žirovnica

http://visitzirovnica.si

sobota
13. 10. 2018

Veronikin tek

Kamnik

ZTŠK Kamnik

http://www.kamnik-tourism.si

nedelja
2. 12. 2018

Miklavžev tek

Snovik

ŠD Šmartno

http://www.sd-smartno.si/index.php/miklavzevtek

2. POKALNO TOČKOVANJE
Pokalno točkovanje GMP 2018 se vodi v absolutni konkurenci in po kategorijah. V točkovanju se upoštevajo
vsi odrasli tekmovalci, do vključno starosti 16 let v tekočem letu (letnik 2002), ki se udeležijo katerega od
tekov serije in tečejo na glavni progi za odrasle. Teki osnovnošolske mladine, vrtčevski teki in alternativne
proge se ne točkujejo.
Tekmovalne kategorije:

Moški 16-29 let
Moški 30-39 let
Moški 40-49 let
Moški 50-59 let
Moški 60-69 let
Moški 70 let in več

1989-2002
1988-1979
1978-1969
1968-1959
1958-1949
1948 in starejši

Ženske 16-29 let
Ženske 30-39 let
Ženske 40-49 let
Ženske 50-59 let
Ženske 60 let in več

1989-2002
1988-1979
1978-1969
1968-1959
1958 in starejše

Pri razvrstitvi v starostne kategorije se upošteva letnica rojstva in ne datum rojstva!
Posamezne prireditve imajo poleg dodatnih kategorij za otoke in kategorij na alternativnih progah za lastno
razvrstitev in razglasitev lahko drugačno definicijo kategorij tudi pri odraslih na glavni progi. V tem primeru se
za pokalno točkovanje izvede dodatna razvrstitev po zgoraj navedenih kategorijah serije.
Sistem točkovanja, ki je enak za absolutno konkurenco in kategorije, je naslednji:
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Trenutno pokalno točkovanje se objavi najkasneje 36 ur po posamezni prireditvi na spletni strani
http://www.gorenjska-mojplanet.si.
V končni razvrstitvi GMP (absolutno in po kategorijah) se upošteva seštevek najboljših 6 uvrstitev/točk
posameznega tekmovalca. V primeru enakega števila točk je boljši tekmovalec, ki ima več udeležb. Naslednji
kriterij je boljša uvrstitev na posamezni tekmi.

3. UDELEŽBA NA NAJMANJ 4 TEKIH
Za vse udeležence tekov serije GMP, do vključno dopolnjene starosti 7 let v tekočem letu (letnik 2011), se
vodi evidenca udeležb. Izjema so udeleženci družinskih oz. vrtčevskih tekov, za katere se udeležba ne beleži.
Vsi tekmovalci, ki v sezoni 2018 zberejo vsaj 4 udeležbe, prejmejo priznanja za sodelovanje v seriji in
praktične nagrade sponzorjev serije.
Trenutna evidenca udeležbe se objavi najkasneje 48 ur po posamezni prireditvi na spletni strani
http://www.gorenjska-mojplanet.si.

4. NAGRADE
Nagrade, vezane na uvrstitev ali udeležbo na posameznih tekmovanjih, se podelijo v skladu z razpisi
posameznih prireditev.
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V okviru pokalnega točkovanja bodo na koncu sezone nagrajeni tekmovalci z največjim seštevkom točk, in
sicer prvi trije v absolutni razvrstitvi (moški in ženske) prejmejo pokale, prvi trije po posameznih kategorijah
pa medalje.
Vsi tekmovalci, ki v sezoni 2018 zberejo vsaj 4 udeležbe, prejmejo priznanja za sodelovanje v seriji in
praktične nagrade sponzorjev serije.
Vsi tekmovalci z vsaj 4 udeležbami sodelujejo v žrebanju glavnih sponzorskih nagrad. Tekmovalci z večjim
številom udeležb imajo v bobnu za žrebanje za vsako udeležbo nad 4 dodaten listič.
Podelitev pokalov, medalj, priznanj in sponzorskih nagrad bo predvidoma izvedena na zadnji prireditvi v
Snoviku. O točnem poteku podelitve bodo tekači obveščeni najkasneje konca oktobra 2018.

5. PRIJAVE
Posebna prijava za sodelovanje v pokalnem točkovanju in zbiranju udeležb ni potrebna. Tekmovalci se
avtomatsko beležijo ob udeležbi na tekih serije.
Prijave na posamezne prireditve se zbirajo v predprijavah in v primeru prostih mest na dan prireditve.
Povezave do predprijav se objavijo na spletnih straneh organizatorjev in na povezavi http://www.gorenjskamojplanet.si/prijave.

6. ŠTARTNINA
Startnino določijo organizatorji tekaških prireditev samostojno.

7. UGOVORI IN PRITOŽBE
Ugovori na rezultate ali izvedbo posameznega teka se morajo podati v roku 30 minut po uradni objavi
rezultatov. Organizator teka je odgovoren, da se uradno zabeleži čas objave rezultatov teka. Ugovor tekača,
njegovega zastopnika ali uradnega predstavnika ekipe je treba podati ustno odgovorni osebi tekmovanja, če
pa ta ni dosegljiv, se ugovor vloži v tehnično informacijskem centru organizatorja teka.
Vse ugovore v zvezi s točkovanjem na posameznem teku in v skupni razvrstitvi je potrebno posredovati
najkasneje petnajst dni od uradne objave rezultatov posameznega teka na naslov
info@timingpoljane.si. Poznejši ugovori niso več mogoči in se jih ne upošteva.

8. OSTALO
Razpis za posamezni tek se objavi najmanj dva tedna (14 dni) pred dnevom prireditve na spletni strani
organizatorja in na spletni strani serije Gorenjska, moja planet (http://www.gorenjska-mojplanet.si).
Organizator zagotovi ustrezno zdravniško pomoč v času prireditve. Poskrbi tudi za ureditev sanitarij v bližini
tekmovalnega prostora oziroma udeležence obvesti, katere lahko uporabijo. Prav tako zagotovi ozvočenje
prireditve, zadostno število parkirnih mest in druge elemente, potrebne za nemoteno odvijanje teka in njegovo
spremljanje.
Na prijavnem prostoru organizator razobesi nazoren prikaz prog, opremljen z oznakami smeri teka, in časovni
načrt tekmovanja.
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Organizator zagotovi štarterja in časomerilsko ekipo, ki poskrbita za pravilen in pravočasen štart vseh
kategorij, merjenje časov, obdelavo podatkov in izdelavo rezultatov. Rezultati se na prizorišču objavijo
najkasneje eno uro po končanem teku, na spletu pa najkasneje v 24 urah.

9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Vsi osebni podatki udeležencev bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator
posamezne prireditve in koordinator serije jih lahko uporabita le v namene svojih aktivnosti in jih ne smeta
posredovati svojim partnerjem ali pokroviteljem. S prijavo na posamezno prireditev, ki avtomatsko pomeni
tudi sodelovanje v seriji Gorenjska, moj planet, se udeleženec strinja, da organizator prireditve in koordinator
serije uporabita osebne podatke, vnesene v prijavni obrazec, za splošne objave (štartne liste, rezultati,
točkovanje serije …), povezane z njegovim sodelovanjem na posamezni prireditvi in v seriji. Udeleženec
soglaša, da lahko vse podatke, ki jih je vnesel ob prijavi, organizator prireditve in koordinator serije objavita v
sredstvih javnega obveščanja in na svojih spletnih straneh, vključno z njegovimi fotografijami, video posnetki,
intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovala njegovo posebno dovoljenje. Pri tem so izjema podrobni osebni
podatki, kot so točen naslov, kontaktni podatki, izbira posebnih storitev na prireditvi … Organizator prireditve
in koordinator serije bosta osebne podatke udeležencev uporabljala in shranjevala skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator
posamezne prireditve in koordinator serije navedene osebne podatke hranita in obdelujeta v svojih zbirkah
neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o
varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 114/06, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14).

10. ODGOVORNOST
Posamezne prireditve so organizirane v skladu z razpisi teh prireditev. Za ustreznost izvedbe so odgovorni
organizatorji posameznih prireditev.
Za izvedbo krovne vsebine serije (točkovanje, zaključne nagrade, s serijo povezane objave …) je odgovoren
koordinator serije, Timing Poljane, d.o.o..
Tekmovalci na prireditvah serije sodelujejo v skladu z razpisnimi pravili posameznih prireditev in serije
Gorenjska, moj planet.

11. KONTAKT IN INFORMACIJE
Vse informacije v zvezi s serijo Gorenjska, moj planet bodo objavljene na spletni strani serije
http://www.gorenjska-mojplanet.si in na spletnih straneh organizatorjev. Rezultati posameznih tekov in
skupno pokalno točkovanje serije bodo objavljeni do 36 ur po končanem teku na spletni strani serije
(http://www.gorenjska-mojplanet.si) in na spletnih straneh organizatorjev.
Koordinator serije je podjetje Timing Poljane, d.o.o.. Kontaktni naslov: info@gorenjska-mojplanet.si.
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