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TEKAŠKO-GORSKI KRONOMETER NA BUKOVCO 



 
4. TEKAŠKO-GORSKI KRONOMETER 

»BUKOVCA 2018« 
POKAL SLOVENIJE V GORSKIH TEKIH – 5. TEKMA (OTROŠKE KATEGORIJE) 

Tek na čas – tečeš individualno, tvoj nasprotnik je le ura! 

Za tak razgled se splača vstat iz kavča… 

 

KDAJ: Sobota, 8. september 2018 ob 10:00 uri 

 

KJE: Migojnice (glej sliko spodaj) 

 

 



 
 

ORGANIZATOR: Tekaško društvo Savinjčan v sodelovanju z Združenjem za 

gorske teke pri AZS 

 

Kronometer BUKOVCA 2016 (video): 

https://www.youtube.com/watch?v=qvl7mF9dOwA 

 

TRASA PROGE: 

 
Video ogled:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WxXw9CwEUdA 

 

 

 

Tekači se bodo podali po označeni trasi v dolžini 1550m  z višinsko razliko 253m  (mlajše 

deklice ter mlajši dečki 1000m). Trasa poteka po markirani planinski poti, na sredi in na 

vrhu bo okrepčevalna postaja. 

Proga bo po celotni dolžini označena s trakovi ter s puščicami na tleh (sprej). 

 

 

 

 



 
 

KATEGORIJE: 

 

OTROŠKE KATEGORIJE – Kronometer se šteje za POKAL SLOVENIJE V GORSKIH TEKIH  

(5. Tekma)! 

 

1Z  MLAJŠE DEKLICE (U12): 2007 in mlajše 

1M  MLAJŠI DEČKI (U12): 2007 in mlajši 

2Z  DEKLICE (U14): 2005-2006 

2M  DEČKI (U14): 2005-2006 

3Z  STAREJŠE DEKLICE (U16): 2003-2004 

3M  STAREJŠI DEČKI (U16): 2003-2004 

 

Tekmovanje poteka v 6 moških in 6 ženskih kategorijah: 

Ženska in moška kategorija:  

- do 20 let 

- do 30 let 

- 31-40 let 

- 41-50 let  

- 51-60 let 

- Nad 60 let 

Lahko pride do sprememb kategorij. Če je v določeni kategoriji prijavljen le eden, se na 

novo oblikuje kategorija, kjer je največ prijavljenih. 

 

ŠTARTNINA:  

 

- Tekaško-gorski kronometer - 10 EUR 

- Otroške kategorije – 5 EUR 

V predprijavi štartnino za tekaško-gorski kronometer nakažete na naš TRR: SI56 6100 

0001 0063 030, sklic 00 08092018, namen OTHR, BIC banke prejemnika HDELSI22. 

PRIJAVA: preko spleta - http://tdsavinjcan.eu/tekmovanja/2018/4-kronometer-na-bukovco  

 

Zaključek prijav je četrtek, 6. 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! 

OMEJITEV PRIJAV: 80 TEKMOVALCEV!!! 

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 

 

- Tekaški kronometer – elektronsko merjenje na čip 

 

www.rfidmeritve.eu 

 

PREVOZ OPREME: 

 

Vsak tekmovalec odda opremo za prevoz na Bukovco (cilj) najkasneje do 9.40 ter ob 

10.10 uri. Načeloma bosta dva prevoza, odvisno od število prijavljenih. Del opreme (za 

ogrevanje oz. »čakanje« na štart) boste lahko pustili na samem štartu. 

 

RAZGLASITEV REZULTATEV: na planinski koči Bukovca. 

 

NAGRADE: 

 

- Pokal za 1. mesto ter medalje za 2. in 3. mesto v posamezni kategoriji (za otroške 

kategorije »medalje AZS«). 

- Bogate nagrade v obliki praktičnih nagrad naših sponzorjev in sicer: praktične 

nagrade v vrednosti 20 do 30 EUR za prvo 3 uvrščene absolutno moške in ženske 

kategorije. 

- Praktična nagrada za rekord proge ter najstarejšega udeleženca. 

- Vsi tekmovalci prejmejo spominske medalje. 

 

 

  



 
 

 

Vsak tekmovalec bo prejel sendvič – mesni ali vegi (»hrustljava zabava«), plastenko vode 

ter nagrado naših sponzorjev. 

 
PRAVILA: 

- Kronometer je v prvi vrsti tekma samega s sabo, zato ni dovoljeno teči v zavetrju 

drugega tekmovalca 

- Start poteka v intervalih, običajna razlika med startoma dveh tekačev znaša 30s ali 

eno minuto (odvisno od števila udeležencev) 

- POMOČ S SMUČARSKIMI IN POHODNIMI PALICAMI NI DOVOLJENA!!! 

- Rekord proge: 

 Moški : Gregor Mlakar (2017); 9:38,34 

 Ženske: Nika Jančič (2016); 13:09,36 

- Zmagovalci: 

                  2015 (Tim Seničar, Ksenija Kavčič) 

                  2016 (Tim Seničar, Jančič Nika) 

                  2017 (Gregor Mlakar, Tija Senica) 

 

Vsako leto skrbno beležimo število udeležencev. V statistiko so zajeti samo tisti, ki 

so uspešno prečkali ciljno črto. 

 

2015 

19 tekmovalcev (16 moških, 3 ženske) 

 

2016 

25 tekmovalcev (17 moških, 8 žensk) 

 

2017 

47 tekmovalcev (34 moških, 13 žensk) 

 

POMEMBNO: VSI UDELEŽENCI TEČEJEO NA LASTNO ODGOVORNOST! 

 
 

  



 
 

KAKO NAS NAJDETE - DOSTOP: 

 

 

PARKIRANJE: je možno v Grižah poleg Doma svobode Griže in Osnovne šole Griže, 

udeleženci pa se od tam odpravijo peš na štart ter se spotoma ogrejejo (označeni 

prostori). 

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

 

GREMO V HRIBE – GREMO NA BUKOVCO! 

 

 

 

 

 

 

START 



 
 

 

 

 

Juhej, juhej, juhej, juhej! 

Savinjska dolina, dežela veselja. 

Tu polno deklet je, denarja in hmelja. 

 

 

VABLJENI! 

 

  

 


