
 
 

 

TEK MIRU OB DNEVU OZN 
 

RAZPIS 
 

Kraj in datum tekmovanja: 

Slovenj Gradec, nedelja, 1. 10. 2017 
 
 

 
Organizator: Mestna občina Slovenj Gradec 
Izvajalec: Atletski klub Slovenj Gradec, Javni zavod SPOTUR 
 
 

Kategorije tekov  
Tek dobre volje 
Tek na 10 km (Štajersko koroški pokal) 
Tek na 5 km 
Ulični teki za otroke (200m, 500, 1000m – razdalja je prilagojena starosti otrok) in  
Družina teče  
Test hoje (2,4 km)  
 

Prijave za tek na 10km in 5km  
Udeleženci se prijavijo preko spletne aplikacije, ki je dosegljiva na http://www.atletskiklub-sg.si/ 
(Tek miru), najkasneje do 28.9.2017. Prijave bodo možne tudi na dan prireditve od 8.00 do 10.00 v prostorih 
Turistične pisarne na Glavnem trgu 24. 
 

Prijave za ulične teke  
Udeleženci se prijavijo preko spletne aplikacije, ki je dosegljiva na http://www.atletskiklub-sg.si/ 
Učenci, ki obiskujejo šole v MOSG se lahko prijavijo na šoli.  
Prijave bodo možne tudi na dan prireditve od 8.00 do 9.00 v prostorih Turistične pisarne na Glavnem trgu 24. 
Udeleženci uličnih tekov tečejo s kartončki, na katerih naj bodo sledeči podatki: ime in priimek, letnica rojstva, 
šola, društvo/klub. Kartončke lahko udeleženci izdelajo sami ali pa jih prevzamejo v prostorih turistične 
pisarne na dan prireditve ob prijavi. 
 

Startnina za udeležence teka na 10km in 5km: 
12 € ob vplačilu štartnine do 20.9.2017; 
15 € ob vplačilu štartnine do 28.9.2017; 
20 € ob vplačilu štartnine na dan tekmovanja; 
 
Nakazilo štartnine se izvede na TRR Atletskega kluba slovenj Gradec SI56 0485 1000 1531 388 (NKBM) . 
 

Nagrade 
Udeleženci tekmovanja prejmejo spominsko majico. Najboljši bodo prejeli tudi denarne nagrade. 

http://www.atletskiklub-sg.si/
http://www.atletskiklub-sg.si/


Denarni sklad 
Prvih šest uvrščenih v teku na 10 km v moški in ženski konkurenci prejme denarno nagrado.  

1.mesto 150 EUR 

2.mesto 120 EUR 

3.mesto 80 EUR 

4.mesto 60 EUR 

5.mesto 50 EUR 

6.mesto 40 EUR 

Nagrade bodo nakazane na TRR najpozneje v desetih dneh po tekmovanju. Nagrajeni tekmovalci morajo 
organizatorju po tekmovanju sporočiti naslov prebivališča, številko TRR, davčno številko in EMŠO. 

 

Kategorije Štajerko-koroškega pokala za tek na 10 km moški in ženske 
KATEGORIJA starost Letnica rojstva 

A do 19 let 1998 in mlajši 

B 20 do 29 let 1997 – 1988 

C 30 do 39 let 1987 – 1978 

D 40 do 49 let 1977 – 1968 

E 50 do 59 let 1967 – 1958 

F 60 do 69 let 1957 – 1948 

G 70 do 79 let 1947 – 1938 

H 80 let in več 1937 in starejši 

 
Za vse ostale tekmovalne discipline (razen za ulične teke) velja enotna starostna moška in ženska kategorija. 
 
 

URNIK  

09.00 - 10.00 Ogled proge, prevzem štartnih številk 

10.00 Otvoritev tekmovanja in 
TEK DOBRE VOLJE                                500 m 

start Starostne kategorije za ulične teke 
 

Dolžina Proge 

10.15 Dečki in deklice, rojeni 2010 500 m 

10.20 Dečki in deklice, rojeni 2009 500 m 

10.30 Dečki in deklice, rojeni 2008 500 m 

10.35 Dečki, rojeni 2006 in 2007 1000 m 

10.45 Deklice, rojene 2006 in 2007 1000 m 

10.55 Dečki, rojeni 2004, 2005 1000 m 

11.00 TEST HOJE  2400 m 

11.05 Deklice, rojene 2004, 2005 1000 m 

11.15 Dečki, rojeni 2002, 2003 1000 m 

11.25 Deklice, rojeni 2002, 2003 1000 m 

11.35 Dečki, rojeni 2000 in 2001 1000 m 

11.35 Deklice, rojene 2000 in 2001 1000 m 

11.45 Dečki , rojeni 1998 in 1999 1000 m 

11.45 Deklice, rojene 1998 in 1999 1000 m 

11.50 Predšolski in starši (tek družin) 200m 

12.00 TEK NA 10 KM 
(Štajersko-koroški pokal) 

10000 m 
 

 TEK NA 5 KM 5000m 

14.00 Podelitev medalj in nagrad za Štajersko-koroški pokal  

 
Opomba: Podelitve medalj za ulične teke bodo takoj po zaključku posameznega teka. 



TEHNIČNA NAVODILA 

 
PARKIRANJE  
Parkiranje bo možno na urejenih parkiriščih pred Upravno enoto (v neposredni bližini hotela Pohorje) in pred 
objektom Nama Nova, ki je nahaja cca 150m od startno-ciljnega prostora. 
 
PRIJAVNICA  
Bo locirana v prostorih Turistične pisarne v Slovenj Gradcu na Glavnem trgu 24. 
 
ŠTARTNE ŠTEVILKE  
Vsak tekmovalec prejme štartno številko, ki jo je v skladu s Pravili za atletska tekmovanja potrebno imeti v 
celotni velikosti pripeto na prsih.  
 
GARDEROBE, WC-ji,tuši 
Bodo urejeni v prostorih Športnega centra Vinka Cajnka (ob atletskem stadionu). Dostop do WC-jev bo tudi v 
samem centru ob Cerkvi Svete Elizabete. 
 
OGREVANJE  
Bo možno na  pločniku na Glavnem trgu ter vzporednih ulicah in Kuharjevem parku, ki se nahaja cca 250 m od 
startno-ciljnega prostora. 
 
OPIS PROGE  
Izhodišče dogajanja je v centru mesta na Glavnem trgu. Tek se odvija v petih dolžinskih kategorijah.  

 

 



Tek dobre vol je  

Tek dobre volje je rekreativni tek, namenjen vsem udeležencem tekmovalnih tekov, vabljenim gostom in vsem 
drugim, ki želijo sodelovati. Tek bo potekal delno po progi za tek na 500m. 

Tek na 200m 

 
Na tej progi bodo tekli predšolski otroci ter prvošolci in prvošolke skupaj s starši. Start teka bo pri Hotelu 
Pohorje, udeleženci bodo tekli proti 'Konju', kjer bodo zavili levo v cilj na Trgu svobode. 

 

Tek na 500 m 

 
 
Na tej progi bodo tekli dečki in deklice rojeni od 2008 do 2010. Start teka bo pri konju. Tekmovalci bodo tekli 
po Glavnem trgu proti hiši Huga Wolfa, kjer bodo zavili desno in nadaljevali pot po Cankarjevi ulici mimo 
Glasbene šole, do križišča s Šolsko ulico, kjer bodo zavili desno in tekli nato naravnost proti cilju, ki bo na 
Trgu svobode. 
 
 



Tek na 1000 m 

 
Na tej progi bodo tekli dečki in deklice rojeni 2007 do 1999. Start  teka  bo na Glavnem trgu pri konju. Proga 
teče preko Glavnega trga do rondoja, nato zavije desno na Podgorsko cesto. Po prehodu čez mostiček zavije 
desno skozi Kuharjev park in preko mostička nazaj skozi Šolsko ulico na ciljni prostor na Trgu svobode.  
 
Tek na 10 km, 5km, test hoje 

 
Start je na Glavnem trgu, od koder proga poteka v smeri urinega kazalca proti jugozahodu do rondoja, nato 
desno na Podgorsko cesto. Po prehodu čez mostiček zavije levo na cesto Stari trg in po njej rahlo navzgor do 
zgradbe na levi strani (okulist), kjer ob parkirišču zavije ostro desno. Od tu poteka proga po cesti Stari trg v 
smeri sever, kjer zavije desno na cesto Pod gradom in nato naprej po Sejmiški cesti do Kulturnega doma na 
levi strani, nato pa zavije desno na Francetovo cesto ponovno proti Glavnemu trgu, vendar pred njim zavije 
levo na Poštno ulico, nato pa desno na Meškovo ulico in na Trgu svobode ponovno desno. Sledi zavoj levo na 
Glavnem trgu in mimo starta v naslednji krog.  
Proga teka na 5 km se v drugem, proga teka na 10km pa v četrtem krogu iz Francetove ulice usmeri 
naravnost na Glavni trg, kjer je cilj.  



Meritve testa hoje bodo potekale po progi za teka na 5 oz. 10 km. Udeleženci testa hoje bodo opravili en krog. 
Meritve bodo potekale ob vstopu na Glavni trg na desni. 
 
Na vseh pomembnih ali kakorkoli nevarnih odsekih bodo tekače usmerjali redarji ob progi oz. bo proga 
zaščitena z ograjo oz. trakovi. 
 
 
 

PROGLASITVE  
Rezultati bodo objavljeni na oglasni deski po končani kategoriji teka. Proglasitve za prve tri uvrščene se bodo 
izvedle po prihodu tekmovalcev posamezne kategorije v cilj. Prvi trije tekmovalci in tekmovalke v posamezni 
kategoriji prejmejo medalje, izjema je tek na 5000m, kjer medalje prejmejo le prvi trije absolutno. Hoja ni 
tekmovalnega značaja.  
 
PRITOŽBE 
Se ob vplačilu takse 50 € vloži v primeru kršenja atletski pravil v pismeni obliki v prijavnici najkasneje 30 min po 
objavi uradnih rezultatov posamezne kategorije in se jo naslovi na pritožbeno komisijo.  
 
ZDRAVNIŠKA SLUŽBA 
Bo prisotna ves čas tekmovanja, tako na terenu kot v primeru potrebe tudi v prostorih Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec.  
 
MALICA 
Za udeležence teka na 10 km in 5km bo organizirana brezplačna topla malica v hotelu Vabo. 
 
SPLOŠNA PRAVILA 
Vsak udeleženec tekmuje na lasno odgovornost. Vsi tekači so udeleženci v cestnem prometu in so dolžni 
upoštevati cestno-prometne predpise, navodila in opozorila organizatorjev. 
Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo udeleženci med seboj ali proti tretji osebi. 
Udeleženci s prijavo soglašajo z objavo fotografij na spletni strani organizatorja.  
Tek bo ob vsakem vremenu. 
 
OSTALO  
Tekmovanje bo izpeljano v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.  
 
 
Kontakti:  
GSM:  +386 41 720 658; +386 40 432 152; 
email: atletskiklub.sg@gmail.com; 
http://atletskiklub-sg.si 
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