
    
 

P R V E N S T V O  S L O V E N I J E  

V  G O R S K I H  T E K I H  ( G O R  /  D O L )  

IZBIRNA TEKMA ZA EVROPSKO PRVENSTVO 2014 

KRIŽENTAVER 2014 

ki bo 

V SOBOTO, 24. MAJA 2014 

s startom in ciljem ob vznožju VELIKEGA VRHA – 
KREIŽENTAVRA (PRELOG - DOMŽALE) 

 

PROGA: tekmovanje poteka po dobro označenih in urejenih gozdnih cestah in poteh Velikega 
vrha nad Ihanom, ki ga domačini bolje poznajo pod imenom KRIŽENTAVER. 

Start tekov bo pred gostiščem MNGAN v Prelogu (v neposredni bližini izvoza iz avtoceste 
Ljubljana – Celje), cilj pa tik pod hribom v bližini starta. 

Proga v celoti poteka po gozdu in bo označena s puščicami in trakovi. Na vseh razpotjih bodo 
redarji z razpoznavnimi oznakami. Trase proge za različne kategorije se med seboj razlikujejo po 
dolžini, poteku in profilu terena. Vse trase proge so v nadaljevanju prikazane na skupni in ločenih 
slikah. 
 

KATEGORIJE, PROGE IN URNIK: 

Kategorija 
Dolžina 

(km) 

Skupaj (m) Število 
krogov 

Start 
vzpon spust 

Mlajše deklice in dečki U12 1,3 50 50 1 15:30 

Deklice in dečki U14 2,0 70 70 1 15:45 

Starejše deklice in dečki U16 3,5 140 140 1 16:00 

Mladinke 4,5 200 200 1 16:15 

Mladinci, članice in veteranke 
(mlajše in starejše) 

5,5 250 250 1 16:15 

Člani in veterani (mlajši in 
starejši) 

10,0 500 500 2 16:15 

Predviden urnik prireditve je informativne narave. Končni urnik bo prilagojen številu prijav 
in bo objavljen dva dni pred tekmo na spletni strani www.ak-domzale.si.  

http://www.ak-domzale.si/


Tekmuje se po pravilih za tekmovanja AZS in pravilih za gorske teke. 

POSEBNA DOLOČILA: 
Vsi atleti, ki so registrirani pri AZS, lahko tečejo le za svoj matični klub! 

Nastopi lahko vsakdo z ozirom na razpisane kategorije. Tekmovalci nastopajo na 
lastno odgovornost; organizator priporoča predhodni zdravniški pregled. 

INFORMACIJE:  

Dodatne informacije so na voljo na info@ak-domzale.si, 040 795 795 (Tomaž Jarc) 
ter na spletni strani AK Domžale www.ak-domzale.si. 

PRIJAVE:  

Predhodne prijave na www.azs.si. Na dan prireditve bodo prijave mogoče na 
prijavnem prostoru od 14.00 do 15.00 ure. 

STARTNINA:  

V pred-prijavi do četrtka 22.5.2014 otroške kategorije 6 EUR, odrasli 10 EUR. Po 
22.5.'14 in na dan prijave otroške kategorije 10 EUR, odrasli 15 EUR. 

PROGLASITEV REZULTATOV:  

Na prijavnem prostoru od 18.30 dalje. 

Tekači se morajo javiti na startu 10 minut pred startom. 

 
 

Trase PRVENSTVA SLOVENIJE v gorskih tekih KRIŽENTAVER 2014 

mailto:info@ak-domzale.si
http://www.ak-domzale.si/
http://www.azs.si/


 

 
Trasa in profil teka mlajših deklic in dečkov U12, dolžina l = 1,3 km  

 

 

 
Trasa in profil teka deklic in dečkov U14, dolžina l = 2,0 km  

 



 

 

 

Trasa in profil teka starejših deklic in dečkov U16 , dolžina l = 3,5 km  

 

 

 
Trasa in profil teka mladink, dolžina l = 4,5 km  

 



 
 

Trasa in profil teka mladincev, članic in veterank (mlajših in starejših), dolžina l = 5,5 km. 
Člani in veterani (mlajši in starejši) tečejo po isti trasi 2 kroga, dolžina l = 10,0 km  

(v drugi krog po vijolično označeni gozdni cesti po nadmorski višini okoli 330 m) 


