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V organizaciji JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA  
in pod pokroviteljstvom OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  

 
 

v nedeljo, 16. 04. 2023  
 

20. BISTRIŠKI TEK 
 
LOKACIJA: Partizanska 35, Slovenska Bistrica (stara telovadnica), Športni park SB 
 

PRIJAVE: Na elekt. povezavo: https://protime.si/sl_si/dogodek/20-bistriski-tek/ na dan teka pa do 
10.00 ure v prijavnici. Osnovne šole in vrtci prijave na elekt. naslov: info@zavod-sport-sb.si 
  
INFO: tel. 02/80 50 680; e-mail: info@zavod-sport-sb.si 
 

ŠTARTNINA: Bistriški tek-odrasli 10 €, za učence 5 €, otroci vrtec 1 €, družinski tek brez 
štartnine 
Štartnino je možno poravnati eno uro pred pričetkom teka v tajništvu tekmovanja, oz. preko UPN 
naloga, ki se vam je generiral ob spletni prijavi in vam je bil poslan v potrditvenem mailu na vaš 
osebni e-naslov. 
 
KATEGORIJE in URE ŠTARTA:  

 metrov ura 
Otvoritvena slovesnost  9.00  
Otroci vrtec 500 09.10  
Učenci in učenke 2016  700   09.25 
Učenci in učenke 2014-2015 
Učenci in učenke 2012-2013 

700 
700  

09.40 
09.55 

Učenci in učenke 2010-2011 1300  10.10 
Učenci in učenke 2008-2009 1300 10.30 
   
BISTRIŠKI TEK  (tek šteje za Štajersko Koroški pokal) 10.000 11.00 

 

Kategorije: ženska:  A,B,C,D,E,F,G,H         moška:     A,B,C,D,E,F,G,H 
 

 Kategorija od - do  kategorija od - do 
A 19 in mlajši (-2004) E 50-59 (1973-1964) 
B 20-29 (2003-1994) F 60-69 (1963-1954) 
C 30-39 (1993-1984) G 70-79 (1953-1944) 
D 40-49 (1983-1974) H 80 in več (+1943) 

 

Tek na 10 km bo štel tudi za Prvenstvo Slovenije za veterane. Pri spletni prijavi bodite pozorni, 
da označite opcijo PS za veterane. Pogoj za nastop je članstvo v ZAVS (Zveza atletskih 
veteranov Slovenije). 
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Družinski tek 700 12.10 
 

Družino sestavljajo najmanj trije tekači-ce, v vsaki ekipi mora biti vsaj eden od staršev oz. 
eden od otrok. V cilj morajo preteči skupaj. 
 
RAZGLASITEV REZULTATOV:   
 

Za učence-ke takoj po teku.  
Za družinski tek, vse ženske in moške kategorije  ob 13.00 uri. 
 

Rezultati bodo, na dan prireditve, objavljeni na oglasni deski telovadnice. Kasneje bodo 
objavljeni na spletnih straneh http://zavod-sport-sb.si/ ter https://protime.si/sl_si/rezultati-
tekem/. 
 
Najboljši trije v posamezni kategoriji prejmejo medalje. Podelili bomo tudi pokale za prve tri v 
absolutni moški ter ženski kategoriji. 
 
Vsak udeleženec teka prejme spominsko majico organizatorja. 
 
OSTALA DOLOČILA: 
 

Tekmuje se po pravilih WA in pravilih AZS. 

Organizator ima pravico zavrniti posameznega tekmovalca zaradi prevelikega števila 

prijavljenih ali odpovedati posamezno disciplino, zaradi   premajhnega števila prijav. 

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali kraje. 

Vsi tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost. 

Organizator bo na tekmovanju zagotovil prvo pomoč.   

 

 

 

Želimo vam prijetno počutje v Slovenski Bistrici ter odlične rezultate na teku! 

 

 

 

 

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica 
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