
     

26. TEK K SV. PRIMOŽU 
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih GOR – otroške kategorije 

1. tekma za Pokal Slovenije v gorskih tekih – otroške kategorije 

1. tekma Tekaškega pokala Občine Kamnik 

Otroške kategorije za pokal CALCITA 

 

Organizator: Ivan Urh in KGT Papež 

 

Datum: 26. 3. 2022 

 

Kraj: Stahovica pri Kamniku – Dom krajanov na Vegradu 

 

Kategorije in starti: 

KATEGORIJA LETO ROJ. PROGA START 

Z1/M1 mlajše deklice/mlajši dečki 2011–12 A  9:50 

Z2/M2 deklice/dečki 2009–10 B 10:00 

Z3/M3 starejše deklice/starejši dečki 2007–08 C 10:00 

Z4/M4 mladinke/mladinci 2003–06 C 10:00 

 ČLANI A 1983–2002 C 10:00 

 ČLANI B 1973–82 C 10:00 

 VETERANI A 1963–72 C 10:00 

 VETERANI B 1962 in starejši C 10:00 

 ČLANICE 1973–2002 C 10:00 

 VETERANKE 1972 in starejše C 10:00 

 

 

Prijave: Prijaviti se je potrebno do 24. 3. 2022 do 22. ure. 

Postopek prijave: 

1. Prijava preko portala Prijavim.se, kjer dobite podatke o plačilu. 

2. Prijava za Prvenstvo Slovenije za otroške kategorije je potrebna še v Informacijski sistem AZS (prijavo 

opravi matični klub atleta). 

Prijava je veljavna šele, ko je plačana startnina. 

 

 

Pravila nastopov: Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost, s podpisom na prijavnici soglaša z 

razpisom tekmovanja in splošnimi pravili AZS za organizacijo tekem v gorskih tekih, vključno s politiko 

boja proti dopingu. Pogoj za udeležbo atleta na prvenstveni tekmi je registracija atleta v nacionalni 

panožni zvezi AZS. Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala, posnetega na tekmi v 

promocijske namene organizatorja.  

 

 

Startnina: znaša 15 € na atleta. Prijavnina mora biti poravnana najkasneje do 25. marca! Za nas izdaja 

račune za plačilo startnine portal Prijavim.se. V primeru težav s plačili se lahko obrnete na GSM: 

041-855-782 (Frane) ali na e-mail: info@prijavim.se. 

 Otroške kategorije (ml. dečki, deklice; dečki/deklice; st. dečki/deklice) nimajo štartnine. 
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Prevzem štartnih številk: je za vse tekmovalce pri Domu krajanov na Vegradu. Številka naj bo ves čas 

na vidnem mestu. 

 

 

Proge: teče se po glavni markirani poti od Doma do vrha Sv. Primoža. 

 

Proga A: dolžina 0,7 km ; višinska razlika 70 m. 

 
Graf: start: pri Turškem znamenju – cilj: cerkvica Sv. Primož 

 

Proga B: dolžina 1,10 km; višinska razlika 175 m. 

 

Graf: start: konec makadamske poti pri ovinku (Prelesje) – cilj: cerkvica Sv. Primož 

 

Proga C: dolžina 3,5 km; višinska razlika 444 m. Čas teka je omejen na eno uro. 

 
Graf: start: Vegrad – cilj: cerkvica Sv. Primož 

 

Odvoz opreme na cilj: ob 9.15 izpred Doma krajanov na Vegradu in ob 9.30 na startu za kategorije 

M/Z2. 

 

 

Razglasitev rezultatov: 12.00 v ciljnem prostoru na Sv. Primožu.  

 

 

Nagrade:  Prvi trije v vsaki kategoriji: praktične nagrade in medalje. 

Zmagovalci v otroških kategorijah prejmejo pokal. 

Ženske absolutno na progi C: od 1. do 5. mesta: nagrade.  

Moški absolutno na progi C: od 1. do 5. mesta: nagrade. 

 

 

Dodatne informacije: 

Ivan Urh 031-225-520, Špela 031-421-248, spela.papez@gmail.com 

Delegat AZS – Odbor za gorske teke: Bojan Kožuh 070-612-499, kozuhbojan@gmail.com 
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Tekmuje se na lastno odgovornost! 

 

 

Organizator si pridružuje pravico za kakršnokoli spremembo tekmovanja glede na odloke v zvezi z 

okužbo koronavirusa SARS-CoV-2019: Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi 

Zakona o nalezljivih boleznih in Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. 

Spremljajte spletno stran www.kgtpapez.com 

 

Lepo vabljeni! 
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