
ŠD LJUBLJANA – JEŽICA, Dunajska cesta 230, Ljubljana 

RAZPIS 23. TEKA OB SAVI – VABILO 

PRIPRAVA ZA LJUBLJANSKI MARATON 

 

Datum: 27.09.2015 

start na 1,5 in 4 km ob 10. uri 

start na 10 in 20 km ob 10,15 

STARTNINA 

Predprijave, vključno z vplačilom preko spleta do četrtka, 24.09.2015: 8 € 

Na dan teka od 8. do 9. ure: 12 € 

Za otroke do 15 let startnine ni. 

Ob letošnjem teku namenjamo 1 € od vsake prijavnine za pomoči potrebne otroke pri Zvezi 
prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje 

Priprave na tek in ogrevanje pod vodstvom od 9. ure do 9,55. 

Tek bo ob vsakem vremenu, tekači tečejo opremljeni s čipom. 

Možnost varstva za otroke udeležencev teka od 9. do 13. ure. Za varnost in animacijo otrok 
bo poskrbljeno (jahanje - vesele urice s konjičkom). Posladkali se bodo lahko tudi s 
palačinkami. 

Parkiranje za udeležence teka in obiskovalce bo na naslednjih lokacijah: 

• Parkirišče nogometnega igrišča Interblock Ježica 
• Parkirišče Teniške akademije Breskvar 
• Parkirišče kopališča Laguna (Štern) 

 

Trasa:trasa poteka izven prometnic po novi poti ob desnem bregu Save. 

 

 

 

 



KATEGORIJE: 

1,5 km OSNOVNOŠOLCI 

1. Deklice 
2. Dečki 

 

4 km 

3. Deklice 
4. Dečki 
5. Ženske nad 15 let 
6. Moški nad 15 let 

10 km 

7. 

Ženske 

do 29 let 
8. 30 – 49 let 
9. 50 – 64 let 
10. 65 let in več 
11. 

Moški 

do 29 let 
12. 30 – 49 let 
13. 50 – 64 let 
14. 65 let in več 

20 km 

15. 

Ženske 

do 29 let 
16. 30 – 49 let 
17. 50 – 64 let 
18. 65 let in več 
19. 

Moški 

do 29 let 
20. 30 – 49 let 
21. 50 – 64 let 
22. 65 let in več 

 
 

 

 

 

 

 



Trasa: 1,5km 

Smer proti Hipodromu. 

 

Trasa: 4km: 

Smer proti Hipodromu.

 

 



Trasa: 10km:  

Tekači tečejo en krog. Smer proti Rojam. 

 

Trasa: 20km: 

Tekači odtečejo progo desetih km in nato pred ciljem obrnejo in krog ponovijo. Smer proti Rojam. 

 

Vsi sodelujoči prejmejo topli čaj in zdrav prigrizek, prvi trije v vsaki kategoriji pa medalje. 
Osvežilna pijača bo na progi. Podelitev priznanj posamezne kategorije, ko pride zadnji tekač 
te kategorije v cilj. 

 

Za varnost na progi bo poskrbljeno. Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. 

Tek bo v vsakem vremenu. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu tekobsavi@gmail.com 

Mojca 051 650 415 

Vabljeni! 

 


