
 



18. Miklavžev tek 2018 

Nedelja, 2. 12. 2018  

 

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 5,3 km, višinska razlika pa slabih 300 metrov. Dolžina otroške proge, ki 
poteka po zadnjem delu daljšega teka, je 1,4 km z višinsko razliko 90 metrov. Predšolski 
otroci bodo tekli na progi dolgi 300 metrov. 

  

ŽENSKE MOŠKI proga 

Z1 - 2010-2012 M1 - 2010-2012 1,4 km 

Z2 - 2006-2009 M2 - 2006-2009 1,4 km 

Z3 - 2003-2005 M3 - 2003-2005 1,4 km 

Z4 - 1999-2002 M4 - 1999-2002 5,3 km 

Z5 - 1989-1998 M5 - 1989-1998 5,3 km 

Z6 - 1979-1988 M6 - 1979-1988 5,3 km 

Z7 - 1969-1978 M7 - 1969-1978 5,3 km 

Z8 - 1959-1968 M8 - 1959-1968 5,3 km 

Z9 - 1958 in starejše M9 - 1958 in starejši 5,3 km 

EKIPNO TEKMOVANJE - ekipo sestavljata 2 ženski + 2 moška na daljši progi 

   

  

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

PRETECIMO GA! 

  

PRIJAVE: 

Prijave so možne preko spletne prijavnice. Prijaviti se je možno najkasneje do 25. novembra 

oz. do zapolnitve startnih mest. Število tekačev je omejeno na 500 udeležencev! 

Prijava je veljavna šele, ko je plačana startnina. Za predšolske otroke prijave niso potrebne. 

Ekipe je potrebno prijaviti posebej; prijava je veljavna, ko vsi člani ekipe poravnajo startnino. 

http://www.kgtpapez.si/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01pagelimit=5&cntnt01moretext=preberi%20ve%C4%8D...&cntnt01lang=sl_SI&cntnt01category_id=11&cntnt01returnid=15
http://www.gorenjska-mojplanet.si/
http://www.gorenjska-mojplanet.si/
https://prijavim.se/calendar/checkings/2191/17__Miklavzev_tek_2017


  

STARTNINA:  

Startnina za odrasle, plačana do 25. novembra znaša 15€, za otroške kategorije pa je 
startnina 5€. Za predšolske otroke startnine ni. 

  

NAGRADE: 

- vsi udeleženci teka, ki se bodo prijavili in poravnali startnino do 25. novembra 

prejmejo:  spominsko darilo + bidon  + startno številko z izpisanim imenom in priimkom + 
darila sponzorjev, 

-prijavljeni do 10. novembra prejmejo vstopnico za celodnevno kopanje v Termah Snovik, 

- spominske medalje in sladko presenečenje prejmejo predšolski tekači, 

- pogostitev za vse tekače, ki bo na ciljnem prostoru, 

- žrebanje nagrad za udeležence, ki se bodo zgodaj prijavili; žrebanje bo 3. novembra, 

- denarne ali praktične nagrade prejme prvih pet absolutno, 

- pokal za absolutne zmagovalce na daljši in krajši progi, 

- posebna nagrada za izboljšan rekord proge, 

- pokale prejmejo prve tri ekipe, 

- medalje prejmejo prvi trije po kategorijah, 

- posebna nagrada za najstarejša udeleženca teka. 

  

POTEK PRIREDITVE: 

- od 8.00 do 9.00 – 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: 

e-naslov: miklavzev.tek@sd-smartno.si 

UDELEŽENCI PRIREDITVE TEČEJO NA LASTNO ODGOVORNOST! 

PRIREDITEV BO OB VSAKEM VREMENU! 

  

VIŠINSKI PROFIL PROGE 

 

  

 Več na: http://www.sd-smartno.si  

 

mailto:miklavzev.tek@sd-smartno.si?subject=Miklavžev%20tek
http://www.sd-smartno.si/

