
5. BROOKSOV TEK OKOLI JEZERA   
 

KRAJ IN PRIREDITELJ ; Bled , AD Bled  

 

DATUM TEKMOVANJA ; ponedeljek , 2. april 2018 ob 10h 

 

ŠTART IN CILJ ; Veslaški center ( mala Zaka )  

Dolžina teka ; 5800m  

 

PRIJAVA IN OBDELAVA PODATKOV :  

AD. Bled 

Prijava mora vsebovati;  

- ime 

- priimek 

- spol 

- datum rojstva 

Konec prijav preko interneta ; 29.3. 2018 do 21h  

 

ŠTARTNA LISTA ;  

Objava štartne liste in rezultatov  bo na spletni strani www.adbled.si 

Beno Štular ( 040 716 201 )  

 

KATEGORIJE ; moški , ženske  

do 19 let in mlajši  

od 20let do 39 let 

od 40let do 59 let 

od 60let in starejši  

in Tek s psi - Start 9:30h 
 

- vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost  
 

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV MEDALJ ;  

Ob 11h oziroma najkasneje po prihodu zadnjega tekača . 

 

PRIZNANJA in NAGRADE ;  

Prvi trije v  vsaki kategoriji prejmejo medaljo ( M, Ž ) . Vsak nastopajoči dobi energijsko tablico , 

energijsko pijačo,  Blejsko kremno rezino, topel obrok in praktično darilo sponzorja. 

Štartnina ; 20 eur ( posameznik, tekači s psi ) 35 eur ( tek dvojic )  

Vse dodatne informacije so na spletni strani Ad Bled =  www.adbled.si in  
info@brooksrunning.org 
 

 

ŠTARTNINO poravnate  na transakcijski račun ; SI 56 03139-1000291677 . VODJA 

PRIREDITVE in INFORMACIJE ;  

Bogožalec Robert ( 041 295 136 ) , Timotej Žvegelj ( 041 550 376) 

 

VODJA REDITELJEV; Bernard Polanec 

 

http://www.adbled.si/
http://www.adbled.si/
mailto:info@brooksrunning.org


ŠPORTNA OPREMA BROOKS ; 
Na ogled in možnost nakupa po ugodnih cenah, bo tekaška in  športna oprema  

Brooks. 

 

Spoštovani ljubitelji teka  

 

Atletsko društvo Bled tudi letos organizira tek okoli jezera 2.4.2018 ob 10h  . To že 5. 

Brooks- ov tek . Štart in cilj bo v veslaškem centru. Vsak tekač bo prejel nagrade naših 

pokroviteljev , topel obrok in Blejsko kremno rezino. Prvi trije v starostnih skupinah pa 

prejmejo tudi medalje. Prijave so že odprte !!!!!!!!!!!! 

Podrobna predstavitev je na spletni strani. 

 

                                                                                               www.adbled.si 

 

http://www.adbled.si/

