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V  A  B  I  L  O   IN    R  A  Z  P  I  S     N  A 
6.  TEK    PO   ULICAH   TRŽIČA in 

ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO V CESTNIH 
TEKIH IN HOJI ZA VETERANE 

 
1. Kraj prireditve:  Tržič  
2. Datum tekmovanja: PETEK, 25. maja  2012 ob 18. uri – start za stolpnico 
3. Prireditelj:  Športna zveza Tržič in Vrtec Tržič   
4. Prijave:   do 18.5.2012 ali na dan tekmovanja od 16. do 17. ure v 

    prijavnici  (za tek) 
 

5. Pravila tekmovanja in dolžine prog:     
REKREATIVNI TEK: 
MOŠKI- 2100 m (3 krogi)     ŽENSKE – 1400 m (2 kroga) 
- skupina A- 1997 in mlajši do 15 let  - skupina A-1997 in mlajše do 15 let 
- skupina B- 1978 -  1996 do 35 let  - skupina B-1978 – 1996 do 35 let 
- skupina C -1977 in starejši nad 35 let  - skupina C-1977 in starejše nad 35 let 
 
TEK PO ULICAH TRŽIČA – DRŽAVNO VETERANSKO PRVENSTVO V CESTNIH TEKIH  
MOŠKI IN ŽENSKE – 10000 m (6 krogov) 
- skupina A- 1987 in mlajši   do 25 let  - skupina B-1986 – 1978 26 – 34 let 
- skupina C -1977 – 1973 35 – 39 let  - skupina D-1972 – 1968 40 – 44 let 
- skupina E- 1967 – 1963 45 – 49 let  - skupina F-1962 – 1958 50 – 54 let 
- skupina G- 1957 – 1953 55 – 59 let  - skupina H-1952 – 1948 60 – 64 let 
- skupina I -1947 – 1943 65 – 69 let   
 
MOŠKI IN ŽENSKE – 7000 m ( 4 krogi) 
- skupina J-1942 -  1938 70 – 74 let 
- skupina K -1937 in starejši nad  75 let  

 
Tekmuje se po pravilih Atletske zveze Slovenije in IAAF. Tekmovalci tekmujejo na lastno 
odgovornost oz. na odgovornost prijavitelja. Organizator ne prevzema odgovornosti za 
morebitne poškodbe tekmovalcev pred,med in po tekmovanju. 
  
6. Karakteristike proge in čas teka: 
6.1. Družine z otroki – 400 m        start ob 18.00 uri 
6.2. Tek po ulicah Tržiča - rekreativni tek – 1400 in 2100 m  start ob 18.20 uri 
6.3. Tek po ulicah Tržiča + veteransko DP – 7000 m in 10000 m  start ob 18.35 uri 
6.4. Hoja veteransko DP in Pokal Alpe Adria  – 10000 m   start ob 18.35 uri 
 
7. Priznanja: 
Prvi trije uvrščeni v posamezni kategoriji prejmejo medalje, Za najboljši čas v rekreativnem 
teku in teku na 7 in 10 km v ženski in moški kategoriji, ter hoji tekmovalca prejmeta pokal in 
praktično nagrado (darilo). Za okrepčilo bo poskrbljeno. Vsi udeleženci prejmejo bon za 
hrano, (topel obrok) in praktično nagrado.  
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8. Prijave in startnina za tek: 
Prijavnina za udeležbo na tekmovanju plačana na TRR organizatorja ŠZ Tržič - ABANKA 
VIPA D.D. 05100-8010010198 do 18.5.2012 znaša za posameznike 10,00 €, za skupino, ki 
šteje 5 ali več članov je prijavnina 8,00 € / člana. Potrdilo o plačilu pošljite na e-naslov: 
sportna.zveza.trzic@t-2.net  Namen plačila: TEK PO ULICAH TRŽIČA 
Prijavnina za udeležbo na dan tekmovanja za posameznike znaša 15,00 € in se plača ob 
prevzemu štartne številke. Za skupino, ki šteje 5 ali več članov je prijavnina 10,00 € / člana. 
Družine z otroki, ki so vključeni v Vrtec Tržič se bodo prijavile in plačale prijavnino 5,00 € v 
vrtcu na položnici. Ostale družine  plačajo prijavnino ob prijavi. Člani, ki so prijavljeni za tek 
družin lahko tečejo tudi na ostalih tekih in plačajo startnino samo enkrat v vrtcu. V prijavi je 
potrebno navesti: ime, priimek,leto rojstva in  ime kluba za katerega bo tekmovalec nastopil. 
 
Prijave in startnina za hojo: 
Rok za prijave do petka 18.5.2012. Prijavnina znaša 10,00 €, Startnino boste poravnali ob 
prevzemu startne številke. Prijave za DP v hoji lahko pošljete na:  fabiomarcia@virgilio.it  ali 
na sportna.zveza.trzic@t-2.net  
V prijavi je potrebno navesti: ime, priimek,leto rojstva in ime kluba za katerega bo tekmovalec 
nastopil. 
 
DRŽAVNO VETERANSKO PRVENSTVO in POKAL ALPE ADRIA V HOJI (13 malih krogov)  

MOŠKI IN ŽENSKE – 10000 m  
- skupina A- 1987 in mlajši   do 25 let  - skupina B-1986 – 1978 26 – 34 let 
- skupina C -1977 – 1973 35 – 39 let  - skupina D-1972 – 1968 40 – 44 let 
- skupina E- 1967 – 1963 45 – 49 let  - skupina F-1962 – 1958 50 – 54 let 
- skupina G- 1957 – 1953 55 – 59 let  - skupina H-1952 – 1948 60 – 64 let 
- skupina I -1947 – 1943 65 – 69 let  - skupina J-1942 -  1938 70 – 74 let 
- skupina K -1937 in starejši nad  75 let  

 
9. Razglasitev: 
Razglasitev rezultatov bo 30 min po končanem tekmovanju v Atriju Občine Tržič. Uradni 
rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.sztrzic.si 

 
10. Informacije: 
Informacije o tekih so vam na voljo na sledečih tel. št. Ana Jerman: 031/336-290 
jermana800@hotmail.com in Biserka Drinovec: 051/354-064 sportna.zveza.trzic@t-2.net
Vsa obvestila bodo objavljena na spletni strani ŠZ Tržič www.sztrzic.si 

 
Na tekmovanju bo prisotna ekipa PRO ACTION, njihove izdelke boste lahko preizkusili 
na sami prireditvi.   
ProAction ima zelo pester program za vzdržljivostne športe (tek, kolesarjenje,…) od napitkov, 
energetskih tablic, energetskih gelov in ostalih dodatkov za športnike. Več si lahko ogledate 
na spletni strani: www.proaction.si/  

 
 

Tekmovanje bo delno sofinancirala Občina Tržič  in Fundacija za šport. 
 

VABLJENI VSI TEKAČI, NAVIJAČI IN LJUBITELJI TEKA. 
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