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2. BODIFIT-ov tek na Stari grad 

 

1. BODIFIT-ov tek na Stari grad bo potekal v petek  24. maja  in sicer se bodo osnovnošolci na progo 
pognali ob 12. uri, odrasli pa ob 18. uri. Štart tekmovanja bo nad Zdravstvenim domom Kamnik, 

trasa teka pa bo za osnovnošolce dolga 1000 metrov, za odrasle pa dobrih 3800 metrov in bo 
potekala po tako imenovanih vlakah. Tisti, ki jim gorski tek ni blizu, pa se bodo po trasi lahko tudi 

sprehodili. Na vrhu pri gostišču Grajska terasa bo potekala razglasitev tekmovalcev in podelitev 
priznanj.  Organizator bo poskrbel za prevoz opreme tekmovalcev na cilj teka.  

Vsi zainteresirani se bodo lahko prijavili preko sistema prijavim.se.  

Cena prijave do 19. maja je 10 evrov, kasneje pa 15 evrov. Prijave so možne le preko sistema 

Prijavim.se,  na štartu pa samo eno uro pred tekmovanjem. Štartna številka se lahko dvigne eno uro 
pred štartom (vnaprej določene) na štartu oz. v tednu  teka na TIC točki v Kamniku, kjer lahko 

poravnate tudi prijavnino. Prijavnino na tek sicer lahko poravnate na TRR: SI56 01100-6000057835, z 

obveznim pripisom – prijavnina 2. Bodifitov tek na Stari grad. 

 V kolikor se želite udeležiti tudi Veronikinega teka, ki bo tudi letos potekal na 10 kilometrski razdalji 

in sicer 12. oktobra, bo cena hkratne prijave na oba teka 20 evrov. (v namen napišite – Prijavnina za 

tek na Stari grad in Veronikin tek). 

Število tekačev je omejeno na 300, zato priporočamo pravočasno prijavo.  

 

UČENCI IN UČENKE:                                                     
Start ob 12uri 

Mlajši (2006 in mlajši) 1000m  
Starejši (2004 -  2005) 1000m  

  

MOŠKI IN ŽENSKE:   
Start ob 18 uri 

Člani/Članice A  (2003 – 1980)  3800m  

Člani/Članice B   (1979 – 1970) 3800m  

Veterani/Veteranke A   (1969 – 1960) 3800m  

Veterani/Veteranke B   (1959 in starejši/e) 3800m 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


