
ZDRUŽENJE  ATLETSKIH 

VETERANOV SLOVENIJE 
 

R A Z P I S 
ZA ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA VETERANE  

V CESTNEM TEKU NA 10 KM 
 

Kraj in prireditelj: 
Odprto prvenstvo Slovenije za veterane v cestnem teku na 10 km za leto 2019 bo izvedeno v sklopu 
17. Bistriškega teka v Slovenski Bistrici na lokaciji Partizanska 35, Slovenska Bistrica (stara telovadnica), 
Športni park SB. Prireditelj je Javni zavod za šport Slovenska Bistrica (www.zavod-sport-sb.si ). 
 
Datum in ura tekmovanja:   nedelja 07. aprila 2019, s startom ob 11.00 uri. 
 
Za nastop na odprtem prvenstvu Slovenije za veterane v cestnem teku na 10 km je treba prijavo najprej 
poslati organizatorju 17. Bistriškega teka na elektronsko povezavo: http://protime.si/prijava/ in plačati 
startnino v višini 10 €,  nato pa iste podatke (ime in priimek, letnica rojstva, spol, klub) posredovati še 
na elektronski naslov: matjaz.vrhunc@guest.arnes.si, najkasneje do 05.04.2019. Izjemoma bo možna 
prijava na dan tekmovanja do 10.00 ure v prijavnici organizatorja. 
 
Kategorije: 
 
VETERANI    VETERANKE 
M35 rojeni 1984-1980    Ž35 rojene 1984-1980 
M40 rojeni 1979-1975    Ž40 rojene 1979-1975 
M45 rojeni 1974-1970    Ž45 rojene 1974-1970 
M50 rojeni 1969-1965    Ž50 rojene 1969-1965 
M55 rojeni 1964-1960    Ž55 rojene 1964-1960 
M60 rojeni 1959-1955    Ž60 rojene 1959-1955 
M65 rojeni 1954-1950    Ž65 rojene 1954-1950 
M70 rojeni 1949-1945    Ž70 rojene 1949-1945 
M75 rojeni 1944-1940    Ž75 rojene 1944-1940 
M80+ rojeni 1939 ali starejši   Ž80+ rojene 1939 ali starejše 
 
Za razvrstitev v kategorije ne velja pravilo rojstnega dne, temveč zgolj letnica rojstva. 
 
Podelitev medalj: v sklopu prireditve po končanem tekmovanju, predvidoma ob 13.00 uri pred ali v 
stari telovadnici. Pošiljanja medalj po pošti ne bo. 
 
Priznanja: trije najbolje uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS. Pogoj za 
nastop v konkurenci je poravnana članarina ZAVS za leto 2019. 
Udeležba je na lastno odgovornost. 

 
Objava rezultatov:  na dan prireditve na oglasni deski  telovadnice v športnem parku SB. Kasneje bodo 
objavljeni na spletni strani http://protime.si, na spletni strani organizatorja www.zavod-sport-sb.si , na 
spletni strani AZS http://slovenska-atletika.si/  ter na spletni strani http://zavs.si/ .  
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