
24. Andrejčkov tek – Tek na VITRANC 
RAZPIS 

Turistično društvo Kranjska Gora v PONEDELJEK, 25.6.2018, organizira  tradicionalni 
˝Andrejčkov Tek˝, ki bo tokrat spremenil smer in se podal na Vitranc, natančneje, do 
Mojčinega doma na Vitrancu s 1.555 m n.m.v in z 745 višinskimi metri vzpona na 3,05 
kilometrski dolžini stopil v družbo gorskih tekov. 

Na 1.555 m visok Vitranc se tekači odpravijo s skupinskim štartom ob 10:00 uri ob vznožju 
smučišča Dolenjčev Rut, pri restavraciji ˝Oštarija˝ v Kranjski Gori. 

  

DATUM PRIREDITVE:                                 Kranjska Gora, 25.06.2018 
ŠTART:                                                      ob 10:00 za mlajše kategorije, odrasli po končanem 
otroškem                                                                    teku 
VIŠINSKA RAZLIKA:                                    745 m 
                                                                 Štart: 810 m.n.m. – Kranjska  Gora 
                                                                 Cilj:     1.555 m.n.m. – Vitranc 
DOLŽINA TEKA:                                         3,05km 
PRIJAVE:                                                    od 8:00 na štartu 
ŠTARTNINA:                                               15 € 
PODELITEV PRIZNANJ:                              14:00 

KATEGORIJE:                                             starost                                    

Mlajše deklice / Mlajši dečki             8-
11                                                                                           Deklice 
/Dečki                                           12-13                                                                                       Starejše 
deklice / Starejši dečki                 14-
15                                                                                             Mladinke/ 
Mladinci                                     16-
19                                                                                           Članice/Člani                                             2
0-39                                                                                             Mlajše veteranke/Mlajši 
veteran                 40-49                                                                                 Starejše 
veteranke/Starejši veteran            50 in več 

Tek bo izveden s skupinskim štartom pri restavraciji ˝Oštarija pod kranjskogorskimi smučišči. 
Trasa se bo vzpenjala po smučišču do vrha sedežnice Vitranc 1, mimo okrepčevalnice pri 
Bedančevem domu in naprej do vrha sedežnice Podkoren in po gozdni poti do cilja pri 
Mojčinem domu na vrhu Vitranca. 

Teki kategorij deklic in dečkov bodo izvedeni na naslednji trasi: 

 Mlajše deklice in mlajši dečki: Krožni tek s skupinskim štartom (cca: 830m; 40 v.m.) 



 Deklice in dečki: Krožni tek s skupinskim štartom (cca: 1.575m; 145 v.m.) 
 Starejše deklice in dečki: Krožni tek s skupinskim štartom (cca: 2.075 m; 40 v.m.) 

Po povratku z Vitranca, bodo pred razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad najboljšim 
udeleženci teka na terasi Restavracije “Oštarija“ prejeli topel obrok. 

Prijava na tek, prevzem štartnih številk ter darilne vrečke z vsebino naših sponzorjev, bo 
možna le na dan prireditve, ob 8:00 dalje (do cca 9:45) na terasi restavracije ˝Oštarija˝. 
Udeležence vljudno prosimo, da za prijavo ne “lovijo“ zadnjih minut in da si po prijavi 
pravočasno namestijo štartno številko na prsno stran dresa oz. tekaške majice. 

Za udeležence teka bo 30 minut pred štartom teka s sedežnico organiziran prevoz opreme 
na cilj na vrhu Vitranca. 

Spremljevalcem tekačev bon a voljo nakup povratne vozovnice za štirisedežnico Vitranc 1 po 
polovični ceni. Štirisedežnica Vitranc 1 spremljevalce ne pripelje na vrh Vitranca temveč do 
Bedančevega doma in okrepčevalnice na cca polovici teka, zato spremljevalce, ki se bodo 
odpravili spodbujati tekače na cilj prosimo, da se peš proti vrhu odpravijo dovolj zgodaj in 
med tekmovanjem ne ovirajo tekačev. 

Razglasitev zmagovalcevje predvidena ob 14:00 uri na terasi restavracije ˝Oštarija˝. 

Dodatne informacije glede prijav in teka smo vam na voljo na 041 365 765 – ali prek 
elektronske pošte info@jurisnavrsic.com . 

Zdravstveno varstvo in zavarovanje 

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitno 
povzročeno  škodo na materialih in ljudeh. Organizator udeležencem prireditve priporoča, da 
si uredijo lastno nezgodno zavarovanje. 

Organizator zagotavlja udeležencem prireditve zdravstveno oskrbo v času vzpona, katera se 
konča po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. Zagotovljeni bosta dve točki zdravniške oskrbe, 
prva se bo nahajala na polovici teka pri Bedančevem domu oziroma okrepčevalnici, druga bo 
na cilju. 

Splošna določila 

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih zapisal v prijavi na dan prireditve na 
prijavnem letaku, resnični. Udeleženec tekmovanja izjavlja, da je zdrav, vsestransko 
pripravljen za aktivno udeležbo, zdravniško pregledan in zdravstveno sposoben preteči traso 
tekaškega vzpona. Prijavljeni bo pošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno 
odgovornost. Udeleženec potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na tej prireditvi 
in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov niti od 
organizatorja ne bo vlagal nikakršne tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z 
udeležbo na prireditvi. Udeleženec soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo 
njegove/njene podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da 
bi od njih zahteval/-a kakršno koli povračilo. 



Organizator bo osebne podatke udeleženca/-ke shranjeval skladno z Splošno uredbo o 
varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z vnosom osebnih podatkov in prijavo na prireditev 
udeleženec dovoljuje in soglaša, da organizator njegove/njene osebne podatke obdeluje v 
svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo, 
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil 
na dogodke organizatorja in njegovih partnerjev ter za telefonsko, pisno in elektronsko 
anketiranje. Osebne podatke lahko obdeluje do preklica pisne privolitve. Udeležencu/-ki 
pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). 
Tekmovanje bo potekalo v skladu z vsebino tega razpisa, morebitne spremembe glede 
izvedbe prireditve pravočasno objavijene na naši spletni strani. 

Organizator si pridržuje pravico spreminjati vsebino darilne vrečke ter prilagoditi mesto 
izvedbe glede na trenutne vremenske razmere v/na kraju/mestu prireditve. 

Vljudno vabljeni in športni pozdrav!!! 

TD Kranjska Gora 

 


