
Razpis 

20. VISOŠKI TEK, SOBOTA 26. MAJ 2018 

POTEK TEKMOVANJA 

08:00 – 09:45 prihod tekmovalcev in dvig štartnih številk 

10:00 – 10: 45 štart otroških kategorij 

11:00 štart članskih kategorij 

11:00 

12:00 

razglasitev rezultatov (otoške kateg.) 

razglasitev rezultatov (članske kateg.) 

STAROSTNE KATEGORIJE: 

KATEGORIJA LETNIK ŠTART  (ura) DOLŽINA PROGE

dečki in deklice A 2011 in mlajši Visoko  (10:00) 350 m 

dečki in deklice B 2010 – 2009 Visoko  (10:12) 700 m 

dečki in deklice C 2008 – 2007 Visoko  (10:25) 700 m 

dečki in deklice D 2006 – 2005 Visoko  (10:37) 1.000 m 

dečki in deklice E 2004 – 2003 Visoko  (10:45) 1.000 m 

moški A 1989 in mlajši Visoko  (11:00) 9.700 m 

moški B 1988 – 1979 Visoko  (11:00) 9.700 m 

moški C 1978 – 1969 Visoko  (11:00) 9.700 m 

moški D 1968 – 1959 Visoko  (11:00) 9.700 m 

moški E 1958 – 1949 Visoko  (11:00) 9.700 m 

moški F 1948 in starejši Visoko  (11:00) 9.700 m 

ženske A 1989 in mlajše Visoko  (11:00) 9.700 m 

ženske B 1988 – 1979 Visoko  (11:00) 9.700 m 

ženske C 1978 – 1969 Visoko  (11:00) 9.700 m 

ženske D 1968 – 1959 Visoko  (11:00) 9.700 m 

ženske E 1958 in starejše Visoko  (11:00) 9.700 m 



PRIJAVE: 

 na spletni strani prireditve http://www.visoski-tek.si (do vključno ponedeljka 14/05/2018), 

 na dan tekmovanja od 8:00 do 10:00 na štartu na Visokem 

Podatki za plačilo startnine (v predprijavi): 
Prejemnik: Športno društvo Poljane, Poljane 77, 4223 Poljane 

IBAN: SI56 0700 0000 0362 773 (GB d.d., Kranj) 

BIC – SWIFT: GORESI2X 

Koda namena: ADVA 

Namen plačila: 20. Visoški tek + ime in priimek 

Sklic: 00 – datum plačila (npr. 15022018) 

Primer pravilno izpolnjenega UPN-ja 

STARTNINA – pred prijave (na spletni strani http://www.visoski-tek.si, do vključno 
14.05.2018) 

 dečki in deklice 5 € (brez spominske majice) oz. 7 € (z majico) 
 moški, ženske 10 € (brez spominske majice) oz. 12 € (z majico) 

STARTNINA – na dan prireditve (26.05.2018 od 08:00 do 10:00) 

 dečki in deklice 8 € (brez spominske majice), moški, ženske 12 € (brez spominske majice) 

Spominske majice na dan prireditve ne bo možno dobiti! 

ORGANIZATOR BO ZAGOTOVIL: 

 medalje za prve tri tekmovalce v vsaki kategoriji, 

 pokala za absolutna zmagovalca pri ženskah in moških na najdaljši progi, 
 žrebanje praktičnih nagrad za vse tekmovalce, 

 obrok hrane ter osvežilno pijačo za vse tekmovalce. 

NAGRADA ZA REKORD PROGE V ČLANSKI KATEGORIJI ZNAŠA 100 EUR. 

(Moški: Peter Oblak – 31:04, 2011; ženske: Petra Race – 37:39, 2014) 

OSTALA DOLOČILA: 

 Nastopi lahko vsakdo z ozirom na razpisane kategorije. 

 Oviranje in spremljanje tekmovalcev po progi ni dovoljeno. 

 Tekmovanje je vključeno  serijo tekov Gorenjska moj planet (http://www.gorenjska-

mojplanet.si) 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV: 

Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene 
prijave in obveščanja o poteku prijave ter pošiljanje informacij. Organizator jamči, da podatki 
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prijavljenih ne bodo predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi, si 
organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo. 
Prijavljeni z izvedeno prijavo dovoljuje organizatorju zbiranje in uporabo osebnih podatkov, 

ki jih vnese pri prijavi. Vsi podatki, ki jih prijavljeni navede v prijavi, so namenjeni le prijavi, 

ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je 

prijavljeni vnesel ob prijavi v računalniškem sistemu, ki je ustrezno varovan in zaščiten ali 
prek pisne prijave. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti! S 
prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi resnični. 
Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. 
Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da 
pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo 
uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve 
objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne 
da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. Organizator bo osebne podatke udeleženca 
uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 
do 113/2005). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne 
podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za namene statistične obdelave. Navedene 

osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne 

privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu 
potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006). 

 


