2018
1. JURIŠ NA HMEZAD

Žalec
Prva omemba mesta Žalec je iz leta 1182, dandanes
pa je Žalec mesto z živahnim utripom.
Žalcu in okolici dajejo pečat nasadi hmelja, po katerem
dolino imenujejo tudi dolina zelenega zlata in v tem slogu je tudi
predstavitveni logo " Žalec - v objemu zelenega zlata".
V letu 2015 je Žalec od Turistične zveze Slovenije, prejel
priznanje za najlepše urejeno mesto v kategoriji manjših
mest!
V letu 2017 pa je Žalec prejel zlato priznanje v prestižnem
tekmovanju za naziv najlepše urejenih evropskih mest in
krajev Entente Florale Europe 2017!
V mestu je lepo urejen športni park in športna dvorana.
Vabimo vas tudi k ogledu promocijskih filmov Občine Žalec:



filmček Vabljeni v Žalec: https://www.youtube.com/watch?v=Zd96o3Fd5jQ
filmček Prepustite se objemu Zelenega zlata:
https://www.youtube.com/watch?v=LeiHLfU6pFc





10 minutna različica: https://www.youtube.com/watch?v=Q4a0rholNaA
2 minutna različica: https://www.youtube.com/watch?v=lu-hC15Hx0A&feature=youtu.be
30 sekundna različica: https://www.youtube.com/watch?v=Pch2gF8lu-Y

Pridite in uživajte v prijetnem mestu, v Žalcu, v objemu
zelenega zlata!

Juhej, juhej, juhej, juhej!
Savinjska dolina, dežela veselja.
Tu polno smeha je, zelenja in hmelja.

1. JURIŠ NA »HMEZAD« 2018
Tek po stopnicah – tečeš individualno, tvoj nasprotnik je le
ura!
RAZPIS
KDAJ: sobota, 29. september 2018 ob 10.00 uri; po tekmovanju se
nadaljuje zabava na 3. Savinjskem oktoberfestu pri fontani piv
»Zeleno zlato«.

KJE: Stolpnica Hmezad Exim d.d. Žalec
Industrijski objekt Hmezad v Žalcu je najvišja stavba v Savinjski dolini.
Objekt je sestavni del industrijskega območja mesta. V zgornjih
nadstropjih je služil za shranjevanje hmelja, v spodnjem delu pa še
vedno poteka začetna faza predelave le-tega.
INFO o Hmezad-u:
https://www.youtube.com/watch?v=KqrRfR0x0O4

ORGANIZATOR: Tekaško društvo SAVINJČAN

Vsa velika svetovna mesta (Chicago, Dunaj, New York…) in tudi
Ljubljana, ga že imajo – tek po stopnicah.

V letu 2018 bomo tudi mi Savinjčani imeli svojega – JURIŠ NA
HMEZAD!

Nismo najvišji, smo pa »najtežji« – tek z nahrbtnikom hmelja (5kg)
na vrh!

1. Višina stavbe: 54,5 m
2. Nadstropij: 15
3. Število stopnic: 240+1
4. Opozorilo - neenakomerne stopnice:
- od pritličja do 1. nadstropja (16cm) - ogrevanje
- med 1. in 2. nadstropjem (21cm) - ovira
- med 2. in 15. nadstropjem (18cm) – podaljšan finiš

5. Nahrbtnik hmelja (5kg)

V podjetju Hmezad Exim d.d. nam bodo posebej za to tekmovanje
sešili nahrbtnike, v katerem bo 5kg hmelja.

ŠTARTNINA:
- Juriš na Hmezad - 10 EUR
V predprijavi štartnino nakažete na naš TRR: SI56 6100 0001
0063 030, sklic 00 29092018, namen OTHR, BIC banke
prejemnika HDELSI22.

PRIJAVA: preko spleta http://www.tdsavinjcan.eu/tekmovanja/125
Zaključek prijav je četrtek, 27. September ob 12. uri!

Opozarjamo, da zaradi oblikovanja štartne liste oz.
nemotenega poteka tekmovanja, kasnejših prijav ne bomo
upoštevali.
Neplačana štartnina se smatra kot odpoved prihoda na
tekmovanje (lahko pa nas obvestite, da boste poravnali na
dan tekmovanja)!
Dokončen urnik bo narejen glede na število prijav udeležencev in
bo objavljen na spletni strani TD Savinjčan 1 dan pred
pričetkom tekmovanja.

MERITVE IN OBDELAVA PODATKOV: RFID MERITVE
- Elektronsko merjenje na čip
-

www.rfidmeritve.eu
KATEGORIJE:
- Enotna ženska in moška kategorija
- Trije uvrščeni (ženske, moški), ki se bodo najbolj približali
povprečnemu času (brez upoštevanja časov prvo treh
uvrščenih)

NAGRADE:
- Pokal za 1., 2. In 3. mesto ter medalje za 4., 5. in 6. mesto v
moški in ženski kategoriji.

- Medalje za tri tekmovalce oz. tekmovalke, ki se bodo najbolj
približali povprečnemu času.
- Bogate nagrade v obliki praktičnih nagrad naših sponzorjev
za 3 uvrščene absolutno moške in ženske kategorije.
- Vsi tekmovalci prejmejo spominske medalje.
Vsak tekmovalec bo prejel sendvič – mesni ali vegi (»hrustljava
zabava«), plastenko vode ter nagrado naših sponzorjev.
PRAVILA:
- Štart poteka v intervalih po principu kronometra, intervalni
štart 30s .
- Če bo lepo vreme je štart zunaj stavbe (parkirišče, do
stopnišča cca 100m); v primeru slabega vremena pa je štart
v stavbi, pri vstopu v stopnišče.
- Prehitevanje je dovoljeno. V stavbi velja pravilo fair playa, v
kolikor je to mogoče se počasnejši umika vstran od ograje
hitrejši prehiteva ob ograji.
- Vzpenjaš se lahko kakorkoli ob pomoči rok, nog in ograje.
- Drugi pripomočki (npr. palice) niso dovoljeni.
- Cilj je v 15. nadstropju. Po počitku in razgledu po mestu
Žalca se navzdol vrnemo s tovornim dvigalom.
- Na vrhu se ni priporočeno predolgo zadrževati, da ne bo
nastala gneča; če bo veliko število prijavljenih, bomo npr. na
vsakih 20-30 tekmovalcev naredili 10 min odmor (da si bo
lahko vsak v miru ogledal panoramski pogled na Žalec).

POMEMBNO: VSI
ODGOVORNOST!

UDELEŽENCI

TEČEJEO

NA

LASTNO

PARKIRANJE: je možno ob stavbi Hmezad, parkirišču trgovine
Spar, Mercator…

INFORMACIJE: Boris Podpečan, gsm: 041 208 822 ali Lucijan
Tominšek, gsm: 031 276 598

