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ŠPORTNO DRUŠTVO SOCKA 
 

prireja 

DDRRŽŽAAVVNNOO  PPRRVVEENNSSTTVVOO  VV  

GGOORRSSKKIIHH  TTEEKKIIHH  ZZAA  ŠŠTTAAFFEETTEE  

16.9.2012 ob 10.00 uri 
 

Vabljeni na prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za 
štafete, ki bo 16.9.2012, v Socki.  

 
ŠTARTNINA: 

 
- Deklice / dečki – 20 EUR/ekipa 
- Mladinke / mladinci, članice / člani – 30 EUR/ekipa 
 

Ekipe plačajo štartnino na dan tekmovanja, ob prevzemu štartnih številk. 
 
PRAVILA: 
 
Tekmuje se po pravilih AZS – združenja za gorske teke. 

1. Kategorije za sezono 2012:  

Z1 – Deklice  letnik 1997 in mlajši  
M1 – Dečki  letnik 1997 in mlajši  
Z2 – Mladinke  letnik 1993 – 1996 
M2 – Mladinci  letnik 1993 – 1996 
Z3 – Članice  letnik 1992 in starejši 
M3 – Člani  letnik 1992 in starejši  

2. Posamezno ekipo sestavljajo trije tekmovalci. 
3. Največ en predstavnik mlajše kategorije lahko nastopi v eni štafeti starejše kategorije.  
4. Deček/deklica ne more nastopiti v štafeti članov.  
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5. Tekač, ki na tem DP nastopi za določen klub, društvo ali ekipo, mora za taisti klub, 
društvo ali ekipo nastopiti na vseh pokalnih tekmah v tej sezoni; nastopanje za drug 
klub pomeni diskvalifikacijo na določeni tekmi.  

6. Vsi atleti, ki so registrirani pri AZS, lahko tečejo le za svoj matični klub.  
7. Proga bo krožna, enotna za mladinske in članske kategorije ter krajša in temu 

primerna (dolžina, konfiguracija) za mlajše . 
8. Tekma ne sodi v sklop Pokala Slovenije v GT.  

 
ŠTARTNA LISTA: 

 
- 10:00 – deklice / dečki 
- 10:45 – mladinke / mladinci 
- 11:30 – članice / člani 

 
NAGRADE : 
Medalje za najhitrejše, spominske majice za tekmovalce. Pijača in topla malica za vse 
tekmovalce. 
 
TEHNIČNI OPIS: 
Proga štafetnega teka je dolga 2500 metrov s 100 metri višinske razlike, z več vzponi, spusti 
in nekaj ravninskimi odseki. Trasa poteka predvsem po travnikih, poljskih kolovozih ter  
gozdnih cestah in je krožna. Podlaga je iz zemlje, trave, korenin in gramoza. Proga bo 
označena s puščicami in trakovi, na razpotjih pa bodo tudi redarji. 
  
PRIJAVE :  
Predprijave do srede, 12.9.2012 na sdsocka@gmail.com 
Plačilo štartnine na dan tekmovanja pri prijavni komisiji. 
 
REZULTATI: 
Razglasitev rezultatov tekmovanja bo uro po zaključenem tekmovanju.  
 
INFO:  
Boštjan Gorečan; tel. 041-763-501,  
Peter Špegelj; tel. 041-620-718, 
www.sd-socka.si, sdsocka@gmail.com 
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Trasa krožne proge za DP v gorskih tekih za štafete  
 
Trasa proge se nahaja na jugo-zahodnih gričih v kraju Socka, z zbirališčem pri gasilskem 
domu in osnovni šoli v Socki. 
 
OPIS PROGE: 
Proga štafetnega teka poteka predvsem po travnikih, gozdnih cestah in kolovozih in tudi v 
deževnem vremenu ne bo blatna. Proga bo označena s PVC trakovi in smerokazi, ob progi pa 
bo tudi večje število redarjev. 
  
TEHNIČNI OPIS: 
Proga gorskega teka je dolga 2500 metrov s 100 metri vzponov in spustov in nekaj 
ravninskimi odseki. Podlaga je iz zemlje, trave, korenin in gramoza  
START in CILJ: 330 mnv, NAJVIŠJA TOČKA: 400 mnv 
 

  
 
STARTNO-CILJNI PROSTOR: 
Startno-ciljni štafetnega teka se nahaja na travniku pri podružnični osnovni šoli v Socki, tu bo 
tudi prostor za prijavo in prevzem startnih številk. V neposredni bližini bo tudi zaključna 
prireditev, razglasitev zmagovalcev, hrana in pijača, tuš in WC. 
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