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Rudno, Dražgoše, nedelja 28. avgust 2016 ob 10.00 

ORGANIZATOR: Športno društvo Dražgoše 

DATUM IN KRAJ PRIREDITVE: Start – Rudno v Selški dolini; Dražgoše, nedelja 28. avgust 2016 

ŠTART TEKA: Ob 10.00 na Rudnem v Selški dolini 

CILJ :  na vrhu Dražgoške gore (1170 m.n.v.). 

KARAKTERISTIKE PROGE:       
                                Dolžina: 7,5 km  

                   Višinska razlika: 680 m  
Proga poteka ve�inoma po kolovoznih  poteh; del poti (prbl. 1km po asfaltu). Najprej se povzpne po 
kolovozni poti do vzhodnega naselja Dražgoš (Na pe�eh 815 m.n.v.) Zatem po lokalni poti (deloma asfalt, 
deloma makadam) do zahodnega naselja (Pri cerkvi 790 mnv.). Od tu se dvigne do odbronka gozda in se 
obrne nazaj proti vzhodnemu delu ter poteka po poti nad vasjo do zgornjega zaselka – Jelenš�e (960 m.n.v.). 
Do cilja je potem še prbl. 1,5 km po stari cesti do vzletiš�a jadralnih padalcev oz. do zg. postaje stare ži�nice 
za les na vrhu Dražgoške gore 
Proga bo po celotni dolžini ozna�ena z usmerjevalnimi puš�icami, trakovi in oznakami, ki kažejo razdaljo do 
cilja. Za osvežitev bo poskrbljeno na dveh mestih: po prihodu v vas (po caa. dveh kilometrih) in približno na 
polovici proge. 

KATEGORIJE:  
Moški 

Ime  Leto rojstva Starost 
moški  A do leta 1997 Do 19 let 
moški  B 1996 – 1987 20 do 29 let 
moški  C 1986 – 1977 30 do 39 let 
moški  D 1976 – 1967 40 do 49 let 
moški  E 1966 – 1957 50 do 59 let 
moški  F 1956 – 1947 60 do 69 let 
moški  G 1946 in star. nad 70 let 

 

Ženske 

Ime  Leto rojstva Starost 
ženske A do leta 1987 Do 29 let 
ženske B 1986-1977 30 do 39 let   
ženske C 1976-1967 40 do 49 let 
ženske D 1966-1957 50 do 59 let 
ženske E 1956 in star. nad 60 let 

 
NAGRADE: -  Absolutno prvi trije v moški in prve tri v ženski konkurenci prejmejo pokale                     
 -  Absolutno prvi v moški in prva v ženski konkurenci prejmejo prakti�ne nagrade 
 -  Prvi trije po kategorijah prejmejo medalje 
 -  Žrebanje prakti�nih nagrad  
 -  Vsak udeleženec teka prejme spominsko darilo 

PRIJAVE bomo sprejemali na dan tekmovanja od 8:00 do 9:40 v neposredni bližini štarta. Startnina  znaša 12 € ter 6€ 
za mladino do 18 let in se pla�a ob dvigu štartne številke. Pri pla�ilu štartnine prejmete spominsko darilo ter bon za 
brezpla�ni topel obrok. Predhodno se lahko prijavite na tel. 040/529-227 ali po elektronski pošti na naslov info@sd-
drazgose.si 

RAZGLASITEV REZULTATOV:  Na športnem igriš�u za osnovno šolo v Dražgošah, predvidoma ob 12:30, kjer se 
bo tudi razdeljeval topli obrok.  

SPLOŠNE DOLO�BE: Tekmovanje bo ob vsakem vremenu. Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost! 
Za prevoz najnujnejše opreme na cilj bo poskrbel organizator. Opremo morajo tekmovalci oddati najkasneje do 9.45 v 
vozilo, ki bo v neposredni bližini štarta. Vsi nastopajo�i prejmejo brezpla�en topel obrok in osvežilni napitek na cilju. 

INFORMACIJE:  Marjan Kav�i�, 040/529-227, info@sd-drazgose.si 

http://www.sd-drazgose.si 
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Rekord proge: 

 Ženske: 47:15 – Valerija Mrak, 29.8.2010 

 Moški :  38:32 – Simon Ali�, 27.8.2006 


