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Razpis:Tek za moške 2016 

Kraj in čas prireditve  

Kranj, 4.6.2016 

Ura: 7.00 – 14.00 

Štart: 11.00  
  

Organizator  

Atletski klub Triglav Kranj 

Partizanska cesta 39 

4000 Kranj 

DAVČNA. SI 73321796  

MATIČNA: 5187761000 

  

Tekmovanja na prireditvi  

 Tek na 5 km  

 Tek na 10 km 

  

TEK KROGA: Štart je ob 11.00 na Slovenskem trgu pred Gimnazijo Kranj. Proga gre v smeri 

urinega kazalca po Cesti Staneta Žagarja, zavila desno na Likozarjevo ulico, sledil bo kratek 

zavoj na Župančičevo ulico in nadaljevanje po Ulici Nikole Tesle, mimo Športne dvorane 

Planina, naprej na Cesto 1. maja, čez Kokrški most in po starem mestnem jedru. Končni cilj je 

Slovenski trg. 

Trasa proge je ravninska. 
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OPOZORILO: Limit teka na 5 km in 10 km  je 1.30 minut. 

  

Kategorije 

Na Teku za moške lahko tečejo le moški. 
 Kategorija 1: Od 13 do 25 let 

 Kategorija 2: Od 26 do 35 let 

 Kategorija 3: Od 36 do 50 let 

 Kategorija 4: Od 51 do 64 let 

 Kategorija 5: Nad 65 let 

  

Kranjčkov otroški tek z mamicami 

Prijave za Kranjčkov otroški tek z mamicami zbiramo do 15.5.2016. Prijave se zbirajo na spletni 
strani www.tekzamoske.si . Kategorija je enotna za deklice in dečke. Teka se lahko udeležijo 
otroci od 4 do 10 leta in njihove mame. Otroški tek je netekmovalne narave, štartnina je 
brezplačna. 
  

Prijave 

Prijave in plačila sprejemamo na spletni strani www.tekzamoske.si najpozneje do 1.6.2016. 
Prijava je potrjena, ko je štartnina poravnana. 
Če imate težave s prijavo, nas pokličite na: 040 452 886 (Matjaž Polak), 0590 77 820  ali 

kontaktirajte na e-mail: info@ak-triglav.si 

Opozorilo: Tek brez štartne številke ni dovoljen. Vse tekače, ki bodo brez številk, bodo sodniki 
izločili iz tekomovanja. 
  

Prijavnine 

Otroški tek: 

Za otroški tek z mamicami ni štartnine. 
  

Posamična prijava na Tek za moške (5 km in 10 km) 
 20,00 € za prvih 500 prijavljenih tekačev 

 25,00 € do 15.5.2016 

 40,00 € od 16.5. do 1.6.2016 (tekmovalec prejme samo štartno številko Timing Ljubljana s 
tagom za merjenje rezultata) 

Po 1.6. 2016 so prijave zaključene.  
  

http://www.tekzamoske.si/
mailto:info@ak-triglav.si
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Skupinska prijava  na Tek za moške (5 km in 10 km) 

18,00 €/tekača. Pogoj za skupino je minimalno 10 tekačev. 
Skupinske prijave so mogoče do 15.5.2016. Po tem datumu prijave za skupine zapremo.  
  

Opozorilo: zadnji dan za oddajo in plačilo skupinske prijave je 15.5.2016.  Po tem datumu 

dodajanje v skupino ne bo več mogoče. Možna bo samo še posamična prijava. Na skupinsko 
prijavo se je mogoče prijavljati tudi z davčno številko, na katero želite izstavljen račun. Pri 
skupinski prijavi je mogoč le skupni prevzem številk, ki ga lahko izvede nosilec prijave.  

  

Vračilo prijavnine  

Vračilo je možno zgolj z zdravniškim potrdilom najkasneje do 10.6.2016. Ob tem zaračunamo 
administrativne stroške v višini 5€. Prenos štartnine na drugega tekača je možen do 1.6.2016, 
brezplačno (na naš email pošljete ime, kraj, letnik rojstva in email prejemnika štartnine). 
  

Meritve Timing Ljubljana 

Meritve bo izvajal Timing Ljubljana s  tagi na štartni številki. 
  

Darilna vrečka za tekače  

Otroški tek: Vsi otroci na tekmovanju prejmejo štartno številko, priznanje in vstopnico za letni 
bazen. 

Tek za moške: Vsi udeleženci 5km in 10km teka dobijo štartno številko, tekaško 
majico,  kranjsko klobaso, pijačo, vrečko s sponzorskimi darili in vstopnico za Kranjske rove. 
  

Priznanja za tekače 

Prvi trije absolutni tekmovalci v obeh disciplinah (5 in 10 km)  prejmejo kolajne. 

  

Plačilo prijavnine 

Plačilo prijavnine se lahko izvede s PLAČILNIM NALOGOM UPN/SEPA na transakcijski račun: 
SI56 0313 8100 0566 139, SKB banka. Koda namena:ADVA. Namen: štartnina Tek za moške 
2016. V polje referenca vpišite 00 XXXX (vaša zaporedna številka prijave). Naslovnik za plačilo 
je: Atletski klub Triglav Kranj. Če plačujete za več oseb naenkrat, v referenco vnesite vse 
številke prijav, zaporedno. 
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V primeru težav s plačili nas kontaktirajte: 040 452 886 (Matjaž Polak), 0590 77 820 , e-mail: 

info@ak-triglav.si 

  

Razglasitev rezultatov 

Razglasitev prvih treh absolutnih zmagovalcev na 5 in 10 km bo ob 13.00 na prireditvi. Rezultati 

bodo objavljeni po teku na spletni strani Timing Ljubljana, ter na spletni 

strani www.tekzamoske.si do 30.6.2016. 

  

Zdravstvena oskrba 

Za zdravstveno varstvo bod poskrbeli v Zdravstvenemu domu Kranj. Vsak temovalec tekmuje 

na lastno odgovornost. Mladoletni otroci tekmujejo na odgovornost starša ali skrbnika.  Na 

prizorišču bo veš čas prireditve prisotno reševalno vozilo s tehnikom in z zdravnikom, ki bo na 
razpolago za vse tekače in obiskovalce. 
  

Oddaja garderobe in sanitarije  

Za vse udeležence bo možna oddaja prtljage v pokrit prostor v bližini štarta prireditve. 
Tekmovalcem bodo na razpolago sanitarije na prireditvenem prostoru in na štartu. 
  

Otroška animacija 

Za otroke bomo poskrbeli z ustvarjalnimi delavnicami in vodenimi športnimi aktivnostmi. 
Izkušene vzgojiteljice, vaditeljice in animatorji bodo poskrbeli za varnost in dobro počutje 
otrok. 

  

Informacije 

Telefon: 040 452 886 (Matjaž Polak) 
E-mail: info@ak-triglav.si 
 

http://remote.timingljubljana.si/timing/default.aspx
http://www.tekzamoske.si/
mailto:info@ak-triglav.si

