
                

12. GORSKI TEK NA 

MALO GORO 
 

 Prvenstvo Slovenije v gorskih 
tekih za veterane in tekma za 

primorski gorski pokal 
 

 

NEDELJA, 13. Junij 2021 
 

 

Gorski tek na Malo goro prireja ŠKTD Kamnje – Potoče že od leta 
2009 in je med slovenskimi gorskimi tekači že dobro poznan gorski 
tek. Pričetek teka je v vasi Kamnje (Ajdovščina), cilj teka pa pri koči 
na Mali gori (1034m). Trasa teka poteka pretežni del po gozdnih 
poteh in planinskih stezah. Organizatorji pripravijo na progi štiri 
okrepčevalnice, na cilju pa pestro ponudbo domačih dobrot.  
 
 

 
(Koča na Mali gori)    (pričetek teka v vasi Kamnje) 



                
 
 

Kamnje – Mala gora 13. junij 2021 
 
INFORMACIJE O TEKU 
 
Start: vas Kamnje (220 m.n.v.) 
Cilj: Mala gora (1034 m.n.v.) 
 
Pričetek:  
Ob 10.00 (pri kamnitem mostu v središču vasi Kamnje) 
Ob 9.30 (izpred vpisnega mesta) je zagotovljen prevoz osebnih stvari 
na cilj prireditve, ki bo pri koči na Mali gori. 
 
Covid navodila, ki so pripravljena na osnovi določil NIJZ in odloka vlade RS 
glede organizacije športnih prireditev si preberite na koncu razpisa. Ob 
vstopu na prireditveni prostor bomo ta navodila striktno upoštevali!  

 
 

 
 
Startnina:  
12,00 EUR/udeleženca  
(Prijave se zbirajo na dan teka od 8.00 dalje – prostori šole v 
Kamnjah) 
 
 
 
 



                
Podelitev priznanj: 

 Podelitev priznanj bo potekala v ciljnem prostoru pri koči na 
Mali gori ob 12:30h 

 
Nagrade:  

 Praktična nagrada za vsakega udeleženca 

 Medalje za najboljše tri v posamezni kategoriji 

 Unikatni pokali za najboljše tri v skupni razvrstitvi (moški ter 
ženske) 

 Denarne nagrade za najboljše tri v skupni razvrstitvi (moški ter 
ženske) 

 Denarna nagrada za postavitev najboljšega časa proge (moški 
ter ženski rekord) 

 
Vsak udeleženec prejme na cilju malico, čaj, sadje ter domače 

sladke dobrote. 
 

Rekord proge: 

 Ženski rekord – 38,53 (Mojca Koligar) 

 Moški rekord – 33,14 (Simon Alič) 
 
Tehnične lastnosti proge:  

 Asfaltna cesta (cca. 500 m) 

 gozdna pot  

 planinska steza 
 

Proge so v celoti označene v skladu s pravili AZS. 
 
Dolžina proge: 4800 m 
Višinska razlika na progi: 800 m 
 
 



                

 
 

PROGRAM PRIREDITVE: 
 

8:00 – 9:30 Prijave, izdaja štartnih številk 
8:00 – 9:30 Oddaja garderobe 
9:45 Predstavitev proge za tekmovalce 
9:55 Otvoritev tekmovanja 
10:00 Start teka (start teka je v Kamnjah pri kamnitem mostu) 
11h – 13h Topel obrok za vse prijavljene tekmovalce 
12:30 Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in nagrad najboljšim 
 

KATEGORIJE PRVENSTVA SLOVENIJE V GORSKIH TEKIH ZA 
VETERANE: 

 

KATEGORIJA STAROST LETNIK 

M/Ž 35 35-39 82-86 

M/Ž  40 40-44 77-71 

M/Ž  45 45-49 72-76 

M/Ž  50 50-54 67-71 

M/Ž  55 55-59 62-66 

M/Ž  60 60-64 57-61 

M/Ž  65 65-69 52-56 

M/Ž 70 70 in več 51 in starejši 



                
 

 
KATEGORIJE ZA POKAL »PRIMORSKI GORSKI TEKI«: 

 

MOŠKE KATEGORIJE ŽENSKE KATEGORIJE 

Kat. Letnik Ime Kat. letnik  Ime 

A 1992 in mlajši ml. člani H 1996 in mlajše ml. članice 

B 1991 - 1985 člani I 1995 - 1987 Članice 

C 1984 - 1978 st. člani J 1986 - 1980 st. članice 

D 1977 - 1971 ml. veterani K 1979 - 1973 ml. veteranke 

E 1970 - 1964 veterani L 1972 - 1965 Veteranke 

F 1963- 1956 st. veterani M 1964 in starejše st. veteranke 

G 1955 in starejši super veterani       
 

 
ORGANZACIJA – tekmovanje poteka po pravilih Združenja za gorske 
teke pri AZS 2021. 
 
UPORABA POHODNIH PALIC NI DOVOLJENA! 
 
PRAVICA NASTOPA je neomejena glede na razpisane kategorije. 
Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost; organizator priporoča 
predhodni zdravstveni pregled. 
 
 

Splošne določbe:  

Tekmuje se po pravilih o organizaciji tekmovanj AZS – ZGT. Za 
regularen potek tekmovanja skrbi delegat AZS - ZGT. Pritožbe na 
potek in rezultate tekmovanja rešuje pritožbena komisija 
 

 
 
NAVODILA ZA PREPPREČEVANJE OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-

CoV-2  

  



                

 
Odlok vlade RS in navodila NIJZ o  začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov zaradi omejevanja širjenja virus SARS-CoV-2, 
opredeljuje pogoje za udeležbo na športnih tekmovanjih.   
  

Organizator bo ta navodila tako ob vstopu na prireditveni 

prostor kot na ostalih področjih striktno upošteval!  

  

Športniki in člani ekip, ki se udeležujejo tekmovanja, organizacijsko 
osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanja ter s strani organizatorja 
pooblaščene osebe se tekmovanja lahko udeležijo, če predložijo 
negativen rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2 ali hitrega 
antigenskega testa, ki ni starejši od 72 ur.  
  



                
Obveznost testiranja je predpisana za vse, ne glede na starost, 

torej tudi za otroke.  

  

Določene so izjeme, na podlagi katerih je posameznik izvzet iz 

sistema obveznega testiranja. Testirati se ni potrebno osebam, ki 

predložijo eno od spodnjih potrdil:  

- dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 

dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 

šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela 

COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest 

mesecev; dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim 

dokazuje, da je preteklo od prejema:  

- drugega odmerka cepiva Comirnaty, proizvajalca 

Biontech/Pfizer, najmanj sedem dni  

- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine, proizvajalca 

Moderna, najmanj 14 dni  

- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine), 

proizvajalca AstraZeneca, najmanj 21 dni  

- prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen, 

proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag, najmanj 14 dni  

- prvega odmerka cepiva Covishield, proizvajalca Serum Institute 

of India/AstraZeneca, najmanj 21 dni  

- drugega odmerka cepiva Sputnik V, proizvajalca Russia’s 

Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, 

preteklo najmanj 14 dni  

- drugega odmerka cepiva CoronaVac, proizvajalca Sinovac 

Biotech, najmanj 14 dni -  drugega odmerka cepiva COVID-

19 Vaccine, proizvajalca Sinopharm, najmanj 14 dni.  

 
 
PRISOTNOST GLEDALCEV NA TEKMOVANJU NI DOVOLJENA! 
 
Več informacij na:  
 

https://www.facebook.com/Gorski-tek-na-Malo-goro-1866602520280930/  

https://www.facebook.com/Gorski-tek-na-Malo-goro-1866602520280930/


                
 
Tel: +386 40 554 010 (Uroš Vodopivec) 
 

 
 

 

Za varnost bodo na progi skrbeli redarji ter ekipa GRS. 
 

 

VABLJENI VSI LJUBITELJI 

GORSKEGA TEKA!  


