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12. TEK PO ULICAH TRŽIČA - za vse generacije 
  

IN ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO V CESTNIH TEKIH  
TER HITRI HOJI ZA VETERANE 

 

1. Kraj prireditve: TRŽIČ  
2. Datum tekmovanja: SOBOTA, 7. aprila 2018, ob 10.15 uri–start pred stolpnico 
3. Prireditelj: Športna zveza Tržič, Vrtec Tržič in Mestna kavarna Brodar  
4. Gorenjska, moj planet:Tekmovanje šteje za serijo »Gorenjska, moj planet«      
5. Tržiški pokal:  Tekmovanje šteje tudi za točke »Tržiškega pokala v tekih« 
6. Prijave: Na dan tekmovanja od 9.00 do 10.45 ure v prijavnici 

 
7. Pravila tekmovanja in dolžine prog:   

    TEK PO ULICAH TRŽIČA – DRŽAVNO VETERANSKO PRVENSTVO V CESTNIH TEKIH  
    MOŠKI  (10 km - 6 x veliki krog) IN ŽENSKE (5 km – 3 x veliki krog) 
 

skupina A do 1999 do 19 let skupina B 1998 – 1989 20 – 29 let 

skupina C 1988 – 1984 30 – 34 let skupina D 1983 – 1979 35 – 39 let 

skupina E 1978 – 1974 40 – 44 let skupina F 1973 – 1969 45 – 49 let 

skupina G 1968 – 1964 50 – 54 let skupina H 1963 – 1959 55 – 59 let 

skupina I 1958 – 1954 60 – 64 let skupina J 1953 – 1949 65 – 69 let 
 

    MOŠKI IN ŽENSKE – 5 km  (3 x veliki krog) 
 

skupina K 1948 - 1943 70 – 74 let skupina L 1942 in starejši nad  75 let 
 

Tekmuje se po pravilih Atletske zveze Slovenije in IAAF. Tekmovalci tekmujejo na lastno 
odgovornost oz. na odgovornost prijavitelja. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne 
poškodbe tekmovalcev pred, med in po tekmovanju. 
  

6. Karakteristike proge in čas starta: 
6.1. Družine s predšolskimi otroki – 400 m        start ob 10.15 uri 
6.2. Tek za osnovnošolce        start ob 10.30 uri 
6.3. Tek po ulicah Tržiča + veteransko DP 5 in 10 km     start ob 11.30 uri 
6.4. Hitra hoja-veteransko DP in Pokal Alpe Adria  za odrasle    start ob 11.30 uri 
* Družinski tek ne šteje za udeležbo v seriji Gorenjska, moj planet 
 

7. Priznanja: 
Prvi trije uvrščeni v posamezni kategoriji prejmejo medalje, Za najboljši čas v teku na 5 in 10 km v 
ženski in moški kategoriji ter hitri hoji tekmovalci prejmejo praktično darilo. Za okrepčilo bo 
poskrbljeno. Vsi udeleženci teka in hitre hoje prejmejo bon za hrano (topel obrok) in darilo 
organizatorja ter vstopnico za celodnevno kopanje na Gorenjski plaži v Tržiču.  
 

8. Prijave in startnina za tek   
Startnina za tekmovanje znaša v predprijavi 10 €, na dan tekmovanja 12,00 €. Predprijave na 
tekmovanje so možne preko spletne aplikacije na naslovu www.gorenjska-mojplanet.si/prijave/ 
najkasneje do srede 4.4. 2018. Predprijava je veljavna samo ob hkratnem plačilu startnine na 
račun organizatorja. TRR Abanka  05100-8010010198. 
Prijave na dan tekmovanja so možne od 9. do 10.45 ure v prijavnici, ki bo za stolpnico na 
avtobusnem obračališču in ustrezno označena. Tek po ulicah Tržiča je prvi tek v seriji Gorenjska, 
moj planet. 
Lanskemu absolutnemu zmagovalcu in zmagovalki plača startnino organizator.  

http://www.vrtec-trzic.si/
http://www.gorenjska-mojplanet.si/prijave/
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9. Prijave in startnina za hitro hojo 
Rok za prijave je do torka, 3. 4. 2018. Startnina za tekmovanje znaša v predprijavi 10 €, na dan 
tekmovanja 12,00 €. Startnina se plača ob prevzemu startne številke. Prijave za DP v hitri hoji 
pošljete na e-naslov  fabio.ruzzier@gmail.com   
V prijavi je potrebno navesti: ime in priimek, leto rojstva ter ime kluba, za katerega bo tekmovalec 
nastopil. 
 

DRŽAVNO VETERANSKO PRVENSTVO  
(13 x mali krog) 

 

      MOŠKI IN ŽENSKE – 10 km  
skupina A 1984 in mlajši do 34 let skupina B 1983 – 1979 35 – 39 let 
skupina C 1978 – 1974 40 – 44 let skupina D 1973 – 1969 45 – 49 let 
skupina E 1968 – 1964 50 – 54 let skupina F 1963 – 1959 55 – 59 let 
skupina G 1958 – 1954 60 – 64 let skupina H 1953 – 1949 65 – 69 let 

 
    MOŠKI IN ŽENSKE – 5 km  (6,5 x mali krog) 

skupina  I   1948 -  1943 70 – 74 let skupina J 1942 in starejši nad  75 let 
 
 

10. Razglasitev: 
Razglasitev rezultatov bo 30 min po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj na prireditvenem prostoru. 
Uradni rezultati bodo objavljeni na prireditvenem prostoru in na spletni strani ŠZ Tržič 
(www.sztrzic.si). 

 

11. Informacije: 
Mestna kavarna Brodar na Trgu svobode 24, bo tekmovalcem nudila na razpolago prostor za 
shranitev tekaške garderobe v času tekmovanja. Kavarna se nahaja takoj poleg glavnega 
prireditvenega prostora. 
 

Ana Jerman: GSM št. 031 336 290 in e-naslov jermana800@hotmail.com  
Biserka Drinovec: GSM št. 051 354 064 in e-naslov sportna.zveza.trzic@t-2.net 
 

Vsa obvestila bodo objavljena na spletnih straneh ŠZ Tržič (www.sztrzic.si) in  
Gorenjska, moj planet (www.gorenjska-mojplanet.si) in na Facebooku. 

 

Tekmovanje bo delno sofinancirala Občina Tržič in Fundacija za šport. 
 
 
TEKMOVANJE BO IZVEDENO V VSAKEM VREMENU. 
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