
 

Sobota, 5. 12. 2015  

  

PRIJAVNICA 

SEZNAM PRIJAVLJENIH 

  

ORGANIZATOR: Športno društvo Šmartno v Tuhinju 

KRAJ STARTA: Terme Snovik 

PROGA: Start teka bo v Termah Snovik, cilj pa pri cerkvici Sv. Miklavža. Proga poteka po 
označeni pešpoti skozi vasi Snovik in Hruševka, zadnji del je speljan po makadamski poti na 
vrh. Dolžina proge je 5,36 km, višinska razlika pa slabih 300 metrov. Dolžina otroške proge, 
ki poteka po zadnjem delu daljšega teka, je 1,41 km z višinsko razliko 90 metrov. Predšolski 
otroci bodo tekli na progi dolgi 300 metrov. 

  

ŽENSKE MOŠKI proga 
Z1 - 2007-2009 M1 - 2007-2009 1,4 km 
Z2 - 2003-2006 M2 - 2003-2006 1,4 km 
Z3 - 2000-2002 M3 - 2000-2002 1,4 km 
Z4 - 1996-1999 M4 - 1996-1999 5,3 km 
Z5 - 1986-1995 M5 - 1986-1995 5,3 km 
Z6 - 1976-1985 M6 - 1976-1985 5,3 km 
Z7 - 1966-1975 M7 - 1966-1975 5,3 km 
Z8 - 1956-1965 M8 - 1956-1965 5,3 km 
Z9 - 1955 in starejše M9 - 1956 in starejši 5,3 km 
POSEBNA KATEGORIJA: K100 – tekmovalci, ki tehtajo 100 kg in več 

   

  



Tek šteje za TEKAŠKI POKAL OBČINE KAMNIK in za pokal GORENJSKA MOJ 
PLANET – PRETECIMO GA! 

  

PRIJAVE: 

Prijave so možne preko spletne prijavnice. Prijava je veljavna šele, ko je plačana 
startnina. Za predšolske otroke prijave niso potrebne. 

Število tekačev je omejeno na 500 udeležencev! 

  

STARTNINA:  

Startnina za odrasle znaša 15€, za otroške kategorije pa 5€. Prijavnina mora biti poravnana 
najkasneje do 20. novembra! Za predšolske otroke startnine ni. 

Plačilo se izvede s plačilnim nalogom na transakcijski račun: SI56 0231 2001 2931 952 odprt 
pri NLB d.d. Prejemnik plačila je Športno društvo Šmartno, Šmartno 27, 1219 Laze v 
Tuhinju. Koda namena: ADVA. V polje namen se vpiše imena in priimke tekačev za katere se 
plačuje, v polje referenca pa 00 in datum prijave. 

V primeru težav s plačili se lahko obrnete na GSM: 031 218 384 (Tomo), 051 635 237 
(Matjaž), 051 397 322 (Primož) ali na e-mail: miklavzev.tek@sd-smartno.si 

  

NAGRADE: 

- prvi trije po kategorijah prejmejo medalje, 

- prvih pet absolutno prejme denarne ali praktične nagrade, 

- posebna nagrada za izboljšan rekord proge, 

- posebna nagrada za najstarejša udeleženca teka, 

- vsak udeleženec tekmovalnega teka prejme kvalitetno športno majico in spominsko startno 
številko z izpisanim imenom in priimkom udeleženca 

- predšolski otroci prejmejo spominske medalje in sladko presenečenje, 

- na ciljnem prostoru bo pogostitev in žrebanje praktičnih nagrad, 

- prvih 400 prijavljenih prejme vstopnico za celodnevno kopanje v Termah Snovik. 

  



POTEK PRIREDITVE: 

- od 8.00 do 9.30 – prijave tekmovalcev in dvig startnih številk, 

- ob 9.30 – organiziran prevoz opreme na cilj, 

- ob 10.00 – start teka za vse tekmovalne kategorije, 

- ob 11.30 – start netekmovalnega teka za predšolske otroke 

- ob 12.15 – razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim. 

  

INFORMACIJE: 

Tel. 031 218 384 (Tomo Petek),  e-naslov: miklavzev.tek@sd-smartno.si 

  

UDELEŽENCI PRIREDITVE TEČEJO NA LASTNO ODGOVORNOST! 

PRIREDITEV BO OB VSAKEM VREMENU! 

  

VIŠINSKI PROFIL PROGE 

 

 


