PRAVILNIK PRIREDITVE
PORSCHE RUN4MOTION 2022
ORGANIZATOR:
Univerzitetna športna zveza Maribor / Gosposvetska cesta 83 / 2000 Maribor
PRIJAVE IN VERIFIKACIJA:
Protim.e d.o.o.
DATUM:
29. maj 2022
TRASE:
21 km (posamično)
13 km (posamično)
5 km (posamično in ekipno)
Otroški teki: 250 in 750 metrov
Tek s kužki (Canicross) – 250 metrov (z otroškimi teki)
KATEGORIJE:
Posamični teki: 21, 13 in 5km
Kategorija Leto rojstva (od – do)
A
1993 – 2007*
B
1978 – 1992
C
1963 – 1977
D
1962 in starejši

Starost
15-29 let
30-44 let
45-59 let
60+ let

*Opomba: minimalna starost za posamično udeležbo na teku je 15 let!

EKIPNI TEK:
Trasa: 5 km
Za ekipno razvrstitev tekmujejo 3 tekmovalci (obvezno označiti v prijavi!), med katerimi mora biti vsaj
1 ženska.
OTROŠKI TEKI
Kategorija
Mini Up! (250 metrov)
Maxi Up! (750 metrov)

Leto rojstva (od – do)
2015 in mlajši
2008 – 2014

*Opomba: otroci v najmlajši kategoriji lahko tečejo v spremstvu starša ali druge odrasle osebe
PRIJAVNINA:
Spletna prijava (21km/13km/5km posamično):
➢ »Early bird« (do 31.03.2022): 15 EUR
➢ Redni tekači (do 30.04.2022): 20 EUR
➢ Tekači zamudniki (do 25.05.2022): 25 EUR
➢ Na dan prireditve: 50 EUR*
Skupinska prijava (najmanj 10 oseb):
➢ »Early bird«: 13 EUR / osebo
➢ Redni tekači: 18 EUR / osebo
➢ Tekači zamudniki: 23 EUR / osebo
Na dan prireditve skupinska prijava ni možna
Otroški teki in tek s kužki: brezplačno
*opomba: prijavljeni na dan prireditve bodo svoj štartni paket prejeli naknadno po pošti
PRIJAVE IN PLAČILA:
Prijave so možne samo preko spletne prijavnice na strani: www.run4motion.com ali www.protime.si
do najkasneje srede, 25 maja 2022 do 23.59. Po tem datumu je prijava možna le še na dan prireditve.
Plačilo prijavnine se izvede na TRR SI56 1010 0005 7629 053, Protim.E d.o.o., Cesta k Tamu 12,
2000 Maribor preko spletne banke z UPN obrazcem (plačilnim nalogom - »položnico«) ali s plačilnimi
karticami (debetna in kreditna) s klikom na gumb »plačilo credit card«.
Sklic za plačilo: 00 29052022. Namen plačila: »ime in priimek prijavljenega tekača«. Prijava velja s
plačilom prijavnine in stopi v veljavo z datumom plačila prijavnine.
Že vplačana prijavnina se ob morebitni neudeležbi ne vrača. Vrne se le ob predložitvi zdravniškega
potrdila do 3. junija 2022.
ŠTARTNI PAKET VSEBUJE:
• štartno številko s čipom, ki si jo obvezno nadenete na prsno stran
• uradni nahrbtnik R4M
• praktična darila naših pokroviteljev

ŠTARTNINA ZAGOTAVLJA ŠE:
• brezplačen topli obrok ob zaključku teka
• pijačo in sadje na okrepnih postajah vzdolž trase in na cilju
• spominsko medaljo FINISHER
• shrambo osebne garderobe (za varnost oddanih stvari ne jamčimo!)
• urejeno parkirišče na travniku ob poslovalnici Porsche Ptujska
• organizacijo in varovanje prireditve
PREVZEM ŠTARTNIH PAKETOV:
• v petek, 27. maja 2022 med 12.00 in 17.00 uro ter v soboto, 28. maja 2022 med 9. in 13. uro
na PORSCHE Ptujska (Ptujska cesta 150, Maribor)
• nedelja, 29. maj 2022 pri prijavni službi od 7.00 do 8.30
URNIK:
7.00 – 8.30 Prijave in prevzem štartnih paketov (vključno s številko)
8.30 OTROŠKI TEKI in Tek s kužeki:
8.30 Otroški tek Mini Up! 250M + tek s kužeki (canicross)
8.40 Otroški tek Maxi Up! 750M
9.00 Start tekov 21KM in 13KM
9.10 Start teka 5KM
NAGRADE:
Medalje za prve tri v posamičnih starostnih kategorijah (ženske / moški) za vsako traso posebej.
Pokali za prve tri v absolutni kategoriji (ženske / moški) na vsaki trasi.
Medalje in pokali za najboljše ekipe.
Medalje za vse udeležence otroških tekov.
Podelitev nagrad bo izvedena predvidoma ob 11.00 v štartno-ciljnem prostoru.
Žrebanje za glavno nagrado (mesečni najem avtomobila VW ID4) bo opravljeno po prihodu vseh
tekmovalcev v cilj ter po zaključku podelitve nagrad najboljšim.
ZDRAVSTVENO VARSTVO:
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Mladoletni in otroci tekmujejo na odgovornost
starša ali skrbnika. Ob progah in na cilju tekmovanj bo dežurna zdravniška služba.
DOBRODELNOST:
Tek RUN4MOTION bomo oplemenitili z dobrodelnostjo, pri čemer bomo 3 EUR od vsake vplačane
startnine namenili Društvu za zaščito živali Maribor. Tako bomo poskušali prispevati kamenček v
mozaiku pri zagotavljanju finančnih sredstev društvu, ki pomaga pomoči potrebnim zapuščenim
hišnim ljubljenčkom ter jim na ta način vsaj malo olajšati njihovo skrb za živali.
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni za namen prijave,
obveščanja o poteku prijave in pošiljanja informacij v povezavi s tekom. V primeru težav oziroma
nejasnosti pri prijavi, si organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev
komunikacij na daljavo.

S prijavo na tek udeleženec potrjuje resničnost podatkov, zapisanih v prijavi. Izjavlja, da je zdrav/-a,
vsestransko pripravljen/-a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan/-a. Upošteval/-a bo vsa
navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost. Potrjuje pristanek na tveganja v zvezi
z udeležbo na teku RUN4MOTION in zato do organizatorja ne bo uveljavljal/-a nikakršnih
odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo podatke, fotografije,
posnetke prijaviteljev v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi v zameno zahtevali kakršno koli
povračilo.
Z udeležbo lahko organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za
statistične obdelave. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z
zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Navedene osebne
podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve
udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS,
št. 20/1998 do 114/2006).
TRASE: trase teka so objavljene na uradni spletni strani organizatorja.
INFORMACIJE:
e-mail: info@run4motion.com ali info@zdravazabava.com
www: www.run4motion.com ali www.protime.si
TEL: 02 234 21 40 (Univerzitetna športna zveza Maribor)

