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Svetovno prvenstvo v gorskih tekih za veterane - veteranke 

VRŠATEC – Dubnica nad Vahom 

 

Svetovno prvenstvo v gorskih tekih za veterane-veteranke, WMMRC 2017, je letos organizirano v 

kraju Dubnice nad Vahom na Slovaškem 

 

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 2. septembra 2017, za vse kategorije isti dan. 

Proga je za vse kategorije enaka, dolžina 9,6 km, 606 m vzpona in 106 m spusta. 
Tekmovanje je POSAMIČNO in EKIPNO – za ekipo štejejo trije najbolje uvrščeni tekmovalci-tekmovalke 

ene države v posamezni kategoriji. 
Pravico nastopa imajo vsi, ki na dan tekmovanja dopolnijo 35 let. 

Informacije in prijave: preko spletne strani: http://www.vrsatec2017.eu/ 

 

Glede prijave bi bilo dobro izkoristiti rok 30. 6. 2017, do takrat je štartnina 35 EUR. Skupinskega 
popusta v razpisu ne navajajo. Kasneje je nekoliko dražje. 
 

Odbor za gorske teke in Atletsko društvo Železniki vam nudimo organizacijo skupne udeležbe. Ker je 

Atletsko društvo Železniki s tekom na Ratitovec v letu 2018 organizator tega tekmovanja se bomo 

člani našega društva tekmovanja zanesljivo udeležili. Ostale pa seveda vabimo, da se nam pridružite. 
Organizacija udeležbe vključuje prevoz in namestitev. Prijavo (preko spletne aplikacij) in plačilo 
štartnine izvede  vsak za sebe. 

Glede na oddaljenost in potek tekmovanja je predviden odhod v petek, 1. 9., povratek pa v nedeljo, 3. 

9. 2017. Pot na prizorišče in nazaj bomo izkoristili za ogled kake turistične, zgodovinske znamenitosti. 
Podrobnejši program in oceno stroškov bomo lahko pripravili, ko bo znano vsaj okvirno število 
udeležencev.  
Seveda udeležba ni omejena zgolj na tiste, ki se boste prireditve udeležili kot aktivni udeleženci, 
dobrodošli so tudi navijačice, navijači, torej vaši partnerji. 
 

Prosim vse zainteresirane, da mi na mail naslov: brane.cencic@gmail.com do vključno srede, 21. 6. 

2017 sporočite, če bi se tekmovanja udeležili.  
 

Za vsa dodatna vprašanja sem dosegljiv na navedeni mail ali mobitel: 041747536.  
 

Prosil bi še, da vabilo – informacijo posredujete tistim, za katere menite, da bi bili zainteresirani, da se 

nam pridružijo. 
 

AZS, združenja za gorske teke, Atletsko društvo Železniki 
Brane Čenčič 
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