
24. tek ob Savi 
 

Kdaj: 25.09.2016, start ob 10. uri. 

Kje: start in cilj pred nogometnim igriščem na Ježici v Ljubljani 

Startnina: 
Predprijave, vključno z vplačilom preko spleta do četrtka, 22.09.2016 8 € 
Na dan teka: 12€ (prijave od 8. do 9. ure) 
Za otroke štartnine ni. 

Prijave in plačila se izvajajo preko http://prijavim.se. Po izvedeni prijavi boste prejeli 
navodilo za izvedbo plačila. V primeru, da potrebujete dodatne informacije, pokličite 041-
855-782 ali pa pošljite e-mail na naslov info@prijavim.se  

Ogrevanje od 9 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: 

Trasa: 1,5 km OSNOVNOŠOLCI 
1. Deklice do 15 let 
2. Dečki do 15 let 

Trasa: 4 km 
3. Deklice do 15 let 
4. Dečki do 15 let 
5. Ženske nad 15 let 



6. Moški nad 15 let 
Trasa: 10 km 

7. Ženske do 29 let 
8. Ženske 30 – 49 let 
9. Ženske 50 – 65 let 
10. Ženske 65 let in več 
11. Moški do 29 let 
12 Moški 30 – 49 let 
13. Moški 50 – 64 let 
14. Moški 65 let in več 

Trasa: 20 km 
15. Ženske do 29 let 
16. Ženske 30 – 49 let 
17 Ženske 50 – 65 let3 
18 Ženske 65 let in več 
19 Moški do 29 let 
20. Moški 30 – 49 let 
21. Moški 50 – 65 let 
22. Moški 65 let in več 

Ostale informacije: 

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. 

Čeprav bo proga zavarovana, organizirana bo zdravstvena služba, udeleženci tekmujejo na 
lastno odgovornost. 

Tek bo v vsakem vremenu. 

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

 

 

 

 

 



Trasa: 1,5km - smer proti Hipodromu: 

 

Trasa: 4km - smer proti Hipodromu: 

  



Trasa: 10km - en krog - smer proti Rojam.: 

Trasa: 20km - dva kroga - smer proti Rojam:  

(pred ciljem prvega kroga obrat): 

 

 

 



 


