
3. TEK CELJSKIH KNEZOV 

»točna desetka«   

 

18. aprila 2015 si lahko ljubitelji teka obetajo prenovljeno, atraktivno traso. Štart in cilj teka bosta na 
atletskem stadionu Kladivar v Celju. Trasa, katere dolžina znaša natanko 10 kilometrov, bo tekače 
vodila proti Šmartinskemu jezeru ter nazaj. Vsem tekačem priporočamo, da se prijavijo čim prej ter si 

do 15. aprila zagotovijo cenejšo štartnino. 

 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Prireditelj:   Atletsko društvo Kladivar Celje, Stritarjeva 24, 3000 Celje. 

Datum in čas:   Sobota, 18. april 2015, ob 17.00 uri. 

Spletna stran: tek.ad-kladivar.si 

 

STAROSTNE KATEGORIJE 

Moški: 
moški A: rojeni 1996 in mlajši (19 let in manj) 
moški B: rojeni 1995 - 1981 (od 20 - 34 let) 

moški C: rojeni 1980 - 1971 (od 35 - 44 let)  

moški D: rojeni 1970 - 1961 (od 45 - 54 let)  

moški E: rojeni 1960 in starejši  (55 let in več) 

Ženske: 
ženske A: rojene 1996 in mlajše (19 let in manj) 
ženske B: rojene 1995 - 1981 (od 20 - 34 let) 

ženske C: rojene 1980 - 1966 (od 35 - 49 let)  

ženske D: rojene 1965 in starejše  (50 let in več) 
 

Za starostne kategorije ne velja pravilo rojstnega dne, temveč zgolj letnica rojstva! 

PRIJAVE 

Predprijave sprejemamo do vključno 15. aprila 2015 preko spletne prijavnice ali elektronskega 

naslova tek@ad-kladivar.si (obrazec najdete na spletni strani) ali nam pošljite pisne prijave na naslov: 
AD Kladivar Celje, Stritarjeva 24, 3000 Celje. Prijava velja z datumom plačila prijavnine! 

Prijave morajo vsebovati:  ime, priimek, datum rojstva, spol  M/Ž, klub, naslov in kraj, velikost majice, 
e-pošta, mobilna telefonska številka. 

PRIJAVNINA 

Predprijave:  

(do vključno 15. aprila 2015) 

Individualna predprijava - 10 EUR 

Skupinska predprijava (8 oseb in več) - 7 EUR 

Prijave: 

15.april 2015 - 18.april 2015 - 15 EUR 

 

http://www.ad-kladivar.si/tek
mailto:tek@ad-kladivar.si


Prijavnino poravnate na:  

TRR: SI56 0483 5000 2423 311 (Nova KBM d.d.) 

sklic: 00 18042015  

zadeva: TCK ime priimek 

Pri poštni prijavi je potrebno k pravilno izpolnjenemu obrazcu priložiti fotokopijo potrdila o plačilu. 

Pri prijavi preko e-pošte je potrebno poleg pravilno izpolnjenega obrazca za prijavo priložiti potrdilo o 
plačilu. 

Prijavnino lahko poravnate z UPN obrazcem. Potrdilo o plačilu hranite in ga prinesite s seboj na dan 
prireditve, da se izognete nepotrebnim nevšečnostim na dan prireditve. 

OPOZORILO: Prijava velja z datumom plačila prijavnine! 
 

MERJENJE REZULTATOV 

Rezultati bodo izmerjeni z elektronskim sistemom. 

 

OBJAVA REZULTATOV 

Neuradni rezultati bodo objavljeni na prireditvenem prostoru. Končni (uradni) rezultati bodo objavljeni 
na spletni strani tek.ad-kladivar.si. 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. 

 

SPLOŠNA DOLOČILA 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev ter programa prireditve. Razpis je 
objavljen na tek.ad-kladivar.si ter dostopen na sedežu AD Kladivar Celje. 

 

http://tek.ad-kladivar.si/
http://www.ad-kladivar.si/tek

