
7. BISTRŠKI TEK, Ilirska Bistrica 2014 

Tekaško društvo Bistrc prireja v soboto, 14. junija 2014 s pričetkom ob 14.00, 7. BISTRŠKI 
TEK. Tek šteje za točke Primorskih pokalnih tekov in v okviru akcije Slovenija teče, ki jo 
koordinira Odbor športa za vse pri Olimpijskem komiteju Slovenije. 

PROGRAM PRIREDITVE: 

• Štart teka v članski konkurenci ob 17.00. Dolžina 10 km. Tek šteje za točke 
Primorskih pokalnih tekov 2014. Start teka v mladinski konkurenci je ob 14.00. 
Dolžine 300–2000 m. Tek šteje za točke Primorskih mladinskih pokalnih tekov 2014. 

• Kros (cross-country) za malčke (zabavni spretnostni poligon za predšolske otroke) 
ob 15.00. 

• Tekmuje se po pravilih Primorskih pokalnih tekov 2014 (članski in mladinski teki). 

ABSOLUTNO NAJHITREJŠA TEKAČICA IN TEKAČ PREJMETA NAGRADO 
100 EUR! 

KATEGORIJE: 

MOŠKI 

A (mlajši pogojno)  do 24 let (do 1990) 

B  od 25 do 29 let (1989-1985) 

C  od 30 do 34 let (1984-1980) 

D  od 35 do 39 let (1979-1975) 

E  od 40 do 44 let (1974-1970) 

F  od 45 do 49 let (1969-1965) 

G  od 50 do 54 let (1964-1960) 

H  od 55 do 59 let (1959-1955) 

I  od 60 do 64 let (1954-1950) 

J  od 65 do 69 let (1949-1945) 

K  od 70 let naprej (1944 in starejši) 

ŽENSKE 

A (mlajše pogojno)  do 24 let ( do1990) 

B  od 25 do 34 let (1989-1980) 

C  od 35 do 44 let (1979-1970) 

D  od 45 do 54 let (1969-1960) 

E  od 55 let naprej (1959 in starejše) 

PRIJAVE: 

Prijave na info@tdbidstrc.org ali na 040 520 120. Startnino, ki znaša za članice in člane 10 
EUR (obrok, pijača, darilo), za mladino in otoke pa 2 EUR, lahko nakažete na TRR 10100-
0044196978. Popust: družinski paket, starša vsak po 5 €, otroci 2 € (brez darila). Prijave so 
možne tudi na dan prireditve, do pol ure pred startom. 



PREDPRIJAVE: Startnina za članski tek je v predprijavi 8 EUR. Predprijava velja, če bo 
nakazilo na TRR TD Bistrc opravljeno do vključno 8. junija 2014.   

KONTAKTNI OSEBI: 

• GREGOR KOSIČ: 040 520 120 - gregor.kosic@siol.net 
• DRAGO SEIZOVIĆ: 041 523 284 - info@tdbistrc.org 

PREDSTAVITEV PROGE: 

Reliefno razgibana trasa 10 km dolge proge je speljana po dobro utrjenih makadamskih 
poteh večinoma skozi borov gozd, deloma po planem. Start je na Črnih njivah (620 m), 
višinska razlika do najvišje točke na progi, pri Špičastem hribu, znaša približno 150 m. 
Proga poteka neposredno pod slemenom Volovje rebri. Natančnejša predstavitev proge z 
zemljevidom lokacije in proge ter drugimi tehničnimi podatki je dostopna na spletni strani 
društva. 

KAKO DO PRIZORIŠČA: 

Do Črnih njiv pridete tako, da v Ilirski Bistrici zavijete proti Sviščakom, ter se peljete po 
cesti mimo cerkve Sv. Petra in kamnoloma, dokler ne ugledate lično izdelano opozorilno 
tablo Črne njive, ki vabi obiskovalce na pijačo in prigrizek v brunarico. Parkirišča za 
osebne avtomobile bodo urejena, prosimo upoštevajte navodila redarjev. 

PRIZNANJA IN NAGRADE: 

Prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo medalje, najbolje uvrščeni člani in članice v 
absolutni razvrstitvi prejmejo pokale in spominska darila. Absolutno najhitrejša tekačica in 
tekač prejmeta nagrado 100 eur. 

OSNOVNA PRAVILA TEKMOVANJA: 

Tekmovanje Primorskih pokalnih tekov je odprtega tipa. Udeležile naj bi se ga kondicijsko 
in zdravstveno pripravljene osebe (zaželen je predhodni zdravniški pregled), ki tekmujejo 
na lastno odgovornost. Odgovornost za tekače, mlajše od 18 let, prevzamejo starši oz. 
prijavitelji. Udeleženci soglašajo z javno objavo rezultatov in osebnih podatkov, povezanih 
s tekom. Časovnih omejitev ni. Člansko tekmovanje poteka skupno, v moški in ženski 
konkurenci, ter v enajstih moških in petih ženskih starostnih kategorijah. Pravico nastopa 
ima vsakdo, ki je zdravstveno in psihično sposoben udeležiti se tekmovanja in se 
pravočasno prijavi. Organizator si pridržuje pravico preverjanja identitete posameznika. 
Spremstvo živali med tekom ni dovoljeno. Tekmovalec je dolžan upoštevati navodila 
organizatorja in spoštovati označbe na progah. Kršitev običajnih pravil tekmovanja 
(prerivanje, oviranje, krajšanje proge …) se sankcionira z diskvalifikacijo tekmovalca. O 
diskvalifikaciji odloča vodja tekmovanja. Popravke rezultatov, spremembe in druge 
zahtevke bo mogoče uveljavljati 10 minut po objavi rezultatov. Odločitev komisije je 
dokončna. Udeleženci so v času prireditve nezgodno zavarovani. 

TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST! 

 
Prijavnica 7. Bistrški tek 2014 
 
Kratka navodila za udeležence teka 



 
Reklamni letak - slo 2014 
 
Reklamni letak - hr 2014 
 
Information leaflet – eng 2014 
 
Notice commerciale – it 2014 
 
Vljudno vabljeni, 
 
TD Bistrc 
 
* Denarne nagrade bodo nakazane na bančne račune najkasneje 30 dni po prireditvi, zato morajo vsi 
prejemniki denarnih nagrad organizatorju najpozneje do 30. 06. 2014 dostaviti pisno na naslov: 
TEKAŠKO DRUŠTVO BISTRC, Cankarjeva 18, 6250 Ilirska Bistrica: 
- davčno številko, 
- popoln naslov bivališča in 
- številko transakcijskega računa oz. osebnega računa! 

 


