
KZTL – navodila za udeležence – sezona 2016/2017 

Namen lige je druženje na rekreativnih tekih, ki je brezplačno in ga vodi skupina prostovoljcev. Prične 
se v nedeljo, 13.11.2016) in nadaljuje 15 zaporednih nedelj (zadnja je 19.2.2017). Start je vedno ob 9. 

uri. 

Za več info uporabi CTRL+klik na modro podčrtanih tekstih! 

Razpored tekov za sezono 2016/2017: 

 1. krog 2. krog 3. krog 

Kališče 13.11.2016 18.12.2016 22.1.2017 

Jošt 20.11.2016 25.12.2016 29.1.2017 

Krvavec 27.11.2016 1.1.2017 5.2.2017 

Mohor 4.12.2016 8.1.2017 12.2.2017 

Brdo 11.12.2016 15.1.2017 19.2.2017 

Po končani ligi, predvidoma kak teden kasneje, bo v domu na Joštu zaključno srečanje  
s podelitvijo priznanj najboljšim in najvztrajnejšim ligašem. 
 

Izhodišča (lokacija štarta) za posamezne teke, ter kratek opis poti: 

Kališče: Pri potoku (10-15 min peš od parkirišča nad vasjo Mače pri Preddvoru). Dovoljene so vse 

poti, prav tako palice. Cilj je dom na Kališču. 

Sv. Jošt nad Kranjem: Pod daljnovodi (vznožje Jošta – orientacijska tabla). Teče se po asfaltni cesti, 
cca 5 km. Bližnjice niso dovoljene. Cilj je dom na Joštu. 

Krvavec: Pri spodnji postaji gondole. Teče se po markirani trasi (običajna markacija, oz. znak »K«). Na 
platoju pred zgornjo postajo gondole nadaljujemo levo po poti do brunarice Plaža. Dovoljene so vse 

poti, prav tako palice.  

Sv. Mohor: Pod daljnovodi (vznožje Jošta – orientacijska tabla). Prvih 5 km po cesti do Čepulj, potem 
se spustimo desno navzdol in po 200m desno s ceste v hrib za smer Mohor. Sledimo običajni 
markaciji in oznakam »M«. Cilj je hiša na vrhu pobočja. Dolžina (v eno smer) je 9km. 

Brdo: Pri razgibalih (oval okoli posestva Brdo pri Kranju). Teče se v smeri ure, en krog (9,7km). 

 

 

Moto tekov je tekaško druženje ter fairplay tekmovanje (kdor to želi). V ta namen se skozi celotno 

ligo vodi evidenca udeležbe in rezultatov. Ti so tekoče objavljeni na FB strani-KZTL in na spletnem 

portalu Tekaški forum (TF). Da je to mogoče je vpeljan sledeč sistem: 

Pomembno! Vsak udeleženec ima svojo unikatno številko, ki si jo mora zapomniti in vedno sporočiti 
zapisnikarju ob prihodu v cilj teka.  

Dosedanji udeleženci obdržijo lansko številko, novi pa se morajo registrirati preko e-prijavnice na FB 

strani (zavihek »Prijava na ligo«). To morajo storiti vsaj dva dneva pred prvo udeležbo ( v tem primeru 

bodo dobili povratni mail s številko). Lista štartnih številk je objavljena na FB strani KZTL, ter spletnem 

portalu TF. Zamudnikom bo vseeno omogočena tudi prijava na cilju teka. Tam morajo zapisnikarju 

sporočiti svoj priimek in ime, ter letnico rojstva (brez teh podatkov ne bo zaveden v rezultatih). 

http://www.hribi.net/gpszemljevid.asp?id=313
http://www.runmap.net/sl/route/2849319-kztl_jost-nad-kranjem/
http://trail-krvavec.si/trasa/
http://www.runmap.net/sl/route/2849382-kztl_mohor/
http://www.runmap.net/sl/route/2879954-kztl-brdo-pri-kranju/
https://www.facebook.com/Kranjska-zimska-teka%C5%A1ka-liga-347127845459530/
http://www.tekaskiforum.net/
https://www.facebook.com/pages/Kranjska-zimska-teka%C5%A1ka-liga/347127845459530?sk=app_206429986046631


Start je praviloma skupinski, po dogovoru pa lahko skupina počasnejših tekačev štarta tudi prej. V 
tem primeru mora tak tekač to izrecno povedati zapisnikarju ob prihodu v cilj, da bo zabeležen pravi 
čas! 

Udeleženci dobijo ob prihodu na cilj topel napitek. Običajno je pri teku na Jošt in Mohor organiziran 

še prevoz minimalne garderobe na cilj, sicer pa mora vsak udeleženec sam poskrbeti za svojo 
»logistiko«. V kolikor to ne bo možno, bomo to javili na TF večer pred tekom. 

 

 

Dodatne informacije: 

kztl.kranj@gmail.com , ali tel. št. 040 899 439 (Ivo) 

 

Vabljeni! 

mailto:kztl.kranj@gmail.com

