
                                                      
   

 

 

 4. Blejski mali maraton za POKAL ZAVAROVALNICE TRIGLAV 

 

 

RAZPIS 

 

Bled, 31. avgust 2013, ob 17. uri   

 

 Mali maraton 21.098 metrov 

 Družinski tek na 5900 metrov 

 Otroški Zakijev tek  
 

 

IZVAJALCI  

 

 Športno turistično društvo OLIMPIK 

 Občina Bled 

 

 

KRAJ PRIREDITVE 

Bled – Olimpijski veslaški center (Mala Zaka) 
 

DATUM IN ČAS 

Sobota, 31. avgust 2013, start malega maratona in družinskega teka bo ob 17.00 uri.  

Start otroškega Zakijevega teka ob 16.00 uri.  
 

TRASA PROGE 

Start Zakijevega teka – Olimpijski veslaški center. 
 

Start družinskega teka – Olimpijski veslaški center (proti Veliki Zaki, pod Vilo Bled, Mlino, 
pod hotelom Toplice, pod Prešernovo vilo, mimo grajskega kopališča, pod gradom proti cilju 
v Mali Zaki).  

 

Start 21 km – Mlino Bled 

 

Okrepčevalnice bodo na štartno-ciljnem prostoru in na trasi teka.  

 

Parkirišča: v neposredni bližini startno – ciljnega prostora na označenih mestih. 
 

Dvig štartnih številk: od 11h ure dalje na startno-ciljnem prostoru olimpijskega veslaškega 
centra.  

 

Garderoba: v prostorih olimpijskega veslaškega centra.   



KATEGORIJE TEKOV 
 

Mali maraton (moški) 
 

A Do 29 let (1984 in mlajši) 
B 30 do 39 let (1983-1974) 

C 40 do 49 let (1973-1964) 

D 50 d0 59 let (1963-1954) 

E 60 do 69 let (1953-1944) 

F Nad 70 let (1943 in starejši) 
 

 

Mali maraton (ženske) 
 

A Do 29 let (1984 in mlajše) 
B 30 do 39 let (1983-1974) 

C 40 do 49 let (1973-1964) 

D 50 do 59 let (1963-1954) 

E Nad 60 let (1953 in starejše) 
  

Družinski tek na 5900 metrov 

 

Enotna moška in enotna ženska kategorija. 

 

 

 

PRIJAVA  

 

Prijavite se lahko na spletni strani, http://www.olimpik.si/. 

 

 

Startnino nakažite na TRR: SI56 2900 0005 5685 423 odprt pri Unicredit banki (ŠTD 
OLIMPIK, Trubarjeva 11a, 4260 Bled).  

 

Prijave z vplačili bomo upoštevali do vključno srede, 28. avgusta 2013. 

 

  

PRIJAVNINA  

Prijavnina za mali maraton ali družinski tek znaša za lastnike elektronskih čipov 15 EUR, za 
vse ostale pa 18 EUR. 

 

Vsak udeleženec prejme darilno vrečko in blejsko kremno rezino.  
 

Prijavnino lahko poravnate s položnico. Pri poštni prijavi ali prijavi po faksu je potrebno k 
pravilno izpolnjenemu obrazcu priložiti fotokopijo potrdila o plačilu. Potrdilo o plačilu 
hranite in ga prinesite s seboj na dan prireditve. Tako se boste izognili nepotrebnim 

nevšečnostim na dan prireditve. 
 

Podatki, zahtevani v spletni prijavnici so: ime, priimek, datum rojstva, spol M/Ž, lastniški čip, 
dolžina proge, klub, naslov in kraj, e-pošta, mobilni telefon. 

http://www.olimpik.si/


MERJENJE ČASA IN OBDELAVA REZULTATOV: 

Timing Ljubljana  

 

 

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD: 

 

Razglasitev rezultatov in podelitve priznanj bo eno uro po prihodu zadnjega tekača v cilj. S 

pokali bodo nagrajeni prvi trije najhitrejši v moški in ženski kategoriji malega maratona in 
družinskega teka na 5900 m. Sledi še podelitev medalj za mali maraton po kategorijah. 
 

 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO: 

 

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju maratona je organizirana 

rediteljska in zdravniška služba. 
 

 

VAROVANJE PODATKOV: 

 

Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene 
prijave in obveščanja o poteku prijave ter pošiljanje informacij. Organizator jamči, da podatki 
prijavljenih ne bodo predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi, si 
organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo.  
 

Prijavljeni z izvedeno prijavo dovoljuje organizatorju zbiranje in uporabo osebnih podatkov, 

ki jih vnese pri prijavi. Vsi podatki, ki jih prijavljeni navede v prijavi, so namenjeni le prijavi, 

ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je 

prijavljeni vnesel ob prijavi v računalniškem sistemu, ki je ustrezno varovan in zaščiten ali 
prek pisne prijave. Ob morebitnem "vdoru" v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti! 
 

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi resnični. 
Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. 
Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da 
pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo 
uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve 
objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne 
da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. 
 

Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o 

varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo udeleženec 
dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih 

uporablja za namene statistične obdelave. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani 

in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo 
vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006). 
 

 

INFORMACIJE: 

http://www.olimpik.si 

Klemen: 041 873 797  

http://www.olimpik.si/

