Storžič
štafetni tek dveh tekačev

Datum in kraj prireditve:
Povlje (vas med Bašljem in Trstenikom)
Nedelja , 11. Oktober 2009
Start: 800 m iz vasi Povlje ob začetku planinske poti na Malo in Veliko Poljano ali
Javornik. Start ob 11,00 uri.
Proga:
3,7 km enakomernega vzpona s skupno višinski razliko 1.390 m
Prva predaja: Povlje – Javornik, 2.100 metrov, 620 metrov vzpona
Druga predaja: Javornik – Storžič, 1.600 metrov, 770 metrov vzpona
Prijave:
Prijave najkasneje do 9,30 ure na dan tekmovanja ali prej na tel.št. 041-647-509 oz.
mail iztok@boltez.si.
Pravila:
Ob 9,30 se bosta glede na pričakovano hitrost teka posameznika določili dve skupini
tekačev. Organizator bo nato žrebal po enega tekača iz posamezne skupine in ta dva
bosta nato samo odločila, kdo bo tekel prvi del poti od Povelj do planine Javornik in
kdo drugi del poti od Javornika do vrha Storžiča. Drugi tekač starta ob prihodu prvega
tekača na kontrolno točko na Javorniku. Pot bo v prvem delu označena s trakovi. Od
Javornika do vrha Storžiča poti ni več mogoče zgrešiti.
Obvezna oprema:
Obvezna oprema je vetrovka. Palice so dovoljene, spremstvo so tekača je dovoljeno.
Prevoza opreme ne bo, voda je na planini Javornik.
Okrepčevalnica:
Tekmovalcem bo na startu in na planini Javornik brezplačno na voljo voda in
izotonični napitek.
Rezultati in nagrade:
Rezultat je seštevek obeh tekov je skupni čas vzpona na Storžič. Najhitrejši trije pari
bodo prejeli pokale tekmovanja. Vsi tekači bodo prejeli praktično darilo manjše
vrednosti.
Startnina:
Startnine ni.

Dostop:
Izvoz iz avtoceste Kranj zahod, smer Kranj in po 1 km v rondoju na Kokrici smer
Golnik. Po 2 km v Tenetišah odcep desno smer Trstenik. 3 km do Trstenika in nato
po 1 km odcep levo, smer Povlje. 1 km do Povelj in nato še 800 m do starta.

Potek poti:

Pogled na Storžič iz Povelj

Višinogram:

in iz Trstenika

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na telefonski številki 041-647509 – Iztok Boltez ter 031-377-006 – Matjaž Mikloša.

