
 

 

                                                                  

 

RAZPIS 
 

Prireditelj:  Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 DOMŽALE 
Datum prireditve: nedelja 26. 4. 2015 ob 9.30 

 
Kontakt: maratondomzale@gmail.com  

Spletna predstavitev:  htpp:\\www.maraton-domzale.si 
 

Štart in cilj: stadion Domžale 

 

 
 

Dolžina: 
polmaraton 21,098 km 
rekreativni tek 11 km 

 
KATEGORIJE polmaraton 21,098 m: 

 
moški: 

 
    - moški - mladinci rojeni 1997 - 1996 od 18 - 19 let 

    - moški A rojeni 1995 - 1986 od  - 29 let 
    - moški B rojeni 1985 - 1981 od 30 - 34 let 
    - moški C rojeni 1980 - 1976 od 35 - 39 let 
    - moški D rojeni 1975 - 1971 od 40 - 44 let 
    - moški E rojeni 1970 - 1966 od 45 - 49 let 
    - moški F rojeni 1965 - 1961 od 50 - 54 let 
    - moški G rojeni 1960 - 1956 od 55 - 59 let 



    - moški H rojeni 1955 - 1951 od 60 - 64 let 
    - moški I rojeni 1950 - 1946 od 65 - 69 let 
    - moški J rojeni 1945 in starejši nad 70 let 

 
ženske: 

 
    - ženske - mladinke rojene 1997 - 1996 od 18 - 19 let 

    - ženske A rojene 1995 - 1986 od 20 - 29 let 
    - ženske B rojene 1985 - 1981 od 30 - 34 let 
    - ženske C rojene 1980 - 1976 od 35 - 39 let 
    - ženske D rojene 1975 - 1971 od 40 - 44 let 
    - ženske E rojene 1970 - 1966 od 45 - 49 let 
    - ženske F rojene 1965 - 1961 od 50 - 54 let 
    - ženske G rojene 1960 - 1956 od 55 - 59 let 
    - ženske H rojene 1955 - 1951 od 60 - 64 let 
    - ženske I rojene 1950 - 1946 od 65 - 69 let 
    - ženske J rojene 1945 in starejše nad 70 let 

 
KATEGORIJE rekreativni 11 km: 

 
    - enotna moška kategorija 
    - enotna ženska kategorija 

 
PRIJAVA: 

 
Prijave so možne izključno na spletni strani www.timingljubljana.si tako da izpolnite spletni prijavni obrazec. 

Višina prijavnine je odvisna od dneva plačila prijavnine. 
Prijavnina za mali maraton 21 km in rekreativni tek 11 km;  

    plačana do vključno srede, 22. aprila je 20 EUR, 

V ceno prijavnine ni vključen čip za merjenje.  
Ob prijavi udeleženec plača uporabnino za enkratno uporabo čipa v znesku 3,00  EUR. 

V primeru, da ima nastopajoči lasten čip, tega nadomestila ne plača. 
 

Prijave na dan prireditve je 25 EUR. 

Prijavnina se nakaže z UPN nalogom na TRR Zavoda, ki ga boste ob prijavi prejeli na vaš spletni naslov. 
Opozorilo: 

Prijavnine, zaradi neudeležbe ne vračamo. Vračilo prijavnine je mogoče le z zdravniškim potrdilom. Poleg zaračunamo 
administrativne stroške v višini 5 EUR. 

 
NAGRADE IN DENARNE NAGRADE 

 
Absolutno najboljši trije tekači in tekačice na 21 km prejmejo denarno nagrado (250 EUR za 1. mesto, 150 EUR za 2. 

mesto, 100 EUR za 3. mesto), praktične nagrade in pokal. 
 

Prvi trije tekači in tekačice na 21 km v posamezih kategorijah prejmejo medalje. 
 

Prvi trije tekači in tekačice na 10 km prejmejo pokal. 



 
Spominsko priznanje z vpisanim doseženim časom si lahko uvrščeni tekmovalci natisnejo preko spletne strani 

http://www.maraton-domzale.si. Vsi udeleženci, ki prečkajo uspešno opravijo svoj nastop v cilju prejmejo spominsko 
medaljo. 

 
PODELITEV NAGRAD 

 
Podelitev priznanj in nagrad za vse kategorije bo na prostoru odprtega drsališča nasproti stadiona v Športnem parku. 

 
 

PREVZEM ŠTARNIH ŠTEVILK: 
 

Startne številke je mogoče prevzeti v Domu športnih organizacij, Kopališka cesta 4 : 
 

- v soboto,25.4.2015 med 16.00 in 19.00 uro in 
- v nedeljo,26.4.2015 od 7.00 do 9.00 ure 

 
 

SPLOŠNA PRAVILA ZA UDELEŽENCE: 
 

Udeleženec maratona je vsak, ki se prijavi organizatorju, plača startnino in ob prevzemu številk predloži potrdilo o 
vplačilu prijavnine. 

 
Ob spletni prijavi udeleženci potrdijo, da so seznanjeni s pogoji razpisa in se z njimi strinjajo. 

 
Organizator vsem udeležencem zagotavlja okrepčila, ki bodo postavljena na trasi in v ciljnem prostoru. 

Garderobe za preoblačenje bodo na voljo v Domu športnih organizacij. 
 

Vsi udeleženci maratona sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitno povzročeno škodo 
na materialih in ljudeh. Organizator prav tako ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki je posledica 

odtujitve osebnih predmetov  ali osebne garderobe. 
 

Vsak udeleženec s prijavo na tekmovanje v sklopu prireditev Domžale tečejo soglaša z objavo svojih fotografij,imena in 
priimka v medijih in marketinških aktivnosti organizatorja. 

 
Ob progi in na cilju maratona bo prisotna dežurna zdravniška služba. 

Uradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani: http://www.maraton-domzale.si. 
 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS in Mednarodne atletske federacije (IAAF).  
Sodniško službo bo opravljalo Združenje atletskih sodnikov Slovenije. 

Merjenje časov: TIMING  Društvo za izvedbo športnih dogodkov, Ljubljana. 

PRIJAVE 
www.timingljubljana.si 

Uradna stran prireditve 
www.maraton-domzale.si 

 
https://www.facebook.com/maratondomzale?ref_type=bookmark 


