
Kje in kdaj?  

Kranj, staro mestno jedro 

Datum: 12. 10. 2019 

Štart teka: 12.00 

 

PRIJAVA: https://www.tekzakranj.si/prijava 

 Prevzemi štartnih številk: 8.30 - 11.00 na dan prireditve 

  

  

Tekmovanja na prireditvi 

• Tek za Kranj (1 krog) na 3,3 km 

• Tek za Kranj (3 krogi) na 10 km 

• Krančkov otroški tek (200 m) 

• Pohod Vincenca Drakslerja - pohod ni tekmovalne narave 

  

  

Tek kroga Štart je ob 12.00 na Glavnem trgu v Kranju (pri vodnjaku v starem mestnem jedru). 

  

OPOZORILO: Limit teka na 3,3 km in 10 km je 1.15 minut. 

  

  

Tekmovalne kategorije 

Tek na 3,3 km in 10 km 

  

Kategorija moški, ženske leto rojstva 

A do 29 let  do 1990 

https://www.tekzakranj.si/prijava
https://www.tekzakranj.si/teki-na-prireditvi/rekreativni-tek-na-33-km
https://www.tekzakranj.si/teki-na-prireditvi/tek-za-kranj---tek-na-10-km
https://www.tekzakranj.si/teki-na-prireditvi/otroski-tek
https://www.tekzakranj.si/pohod-vincenca-drakslerja


B od 30 - 34 let  1989 - 1985 

C od 35 - 39 let  1984 - 1980 

D od 40 - 44 let 1979 - 1975 

E od 45 - 49 let 1974 - 1970 

F od 50 - 54 let  1969 - 1956 

G od 55 – 59 let 1964 – 1960 

H od 60 – 64 let  1959 – 1955 

I od 65 – 69 let  1954 – 1950 

J starejši nad 70 let 1949 in starejši  

  

  

  

Krančkov otroški tek  

Prijave na Krančkov otroški tek so simbolične, znašajo 2 € na prijavljenega otroka. Zbrana 
sredstva bomo namenili v dobrodelne namene.  Otroci lahko tečejo sami ali v spremstvu staršev ali skrbnikov. Na otroški tek se lahko prijavijo otroci letnik 2008 in mlajši.  

  Dolžina teka: 200 m.  
  

  

  

Prijave in prijavnine Prijave in plačila sprejemamo na spletni strani www.tekzakranj.si najpozneje do 06. 10. 2019. Prijava je potrjena, ko je štartnina poravnana. 

  

https://www.tekzakranj.si/teki-na-prireditvi/otroski-tek
https://www.tekzakranj.si/prijava


Če imate težave s prijavo, nas pokličite na: 040 452 886 (Matjaž Polak) ali 

kontaktirajte na e-mail: 

info@ak-triglav.si 

info@tekzakranj.si 

  

Opozorilo: Tek brez štartne številke ni dovoljen. Vse tekače, ki bodo brez številk, bodo sodniki izločili iz 
tekmovanja. 

  

  

Cenik prijav  

Posamična prijava na Tek za Kranj (3,3 km in 10 km) 

  

Cena na posameznika Do datuma 

15,00 €  do 31. 7. 2019 

18,00 €  do 30. 8. 2019 

20,00 €  do 06. 10. 2019 

30,00 € na dan prireditve (12. 10. 2019) 

  

  

OPOZORILO: Organizator ne zagotavlja praktičnih daril za tekače, ki se bodo prijavili na 
dan dogodka. 

  

  

Skupinska prijava na Tek za Kranj (3,3 km in 10 km) 

  

tel:+38640452886
mailto:info@ak-triglav.si
mailto:info@tekzakranj.si


Cena skupinske prijave je 15,00 € / tekmovalca. Pogoj za skupino je minimalno 5 tekačev. Skupinske prijave so mogoče do 06. 10. 2019. Po tem datumu prijave za skupine zapremo.  

  

Opozorilo: zadnji dan za oddajo in plačilo skupinske prijave je 06. 10. 2019. Po tem datumu dodajanje v skupino ne bo več mogoče. Možna bo samo še posamična prijava. Na skupinsko prijavo se je mogoče prijaviti tudi z davčno številko, na katero želite izstavljen račun. Pri skupinski prijavi je mogoč le skupni prevzem številk, ki ga lahko izvede nosilec prijave.  
  

  

Vračilo prijavnine  Vračilo je možno zgolj z zdravniškim potrdilom najkasneje do 22. 10. 2019. Ob tem zaračunamo administrativne stroške v višini 5 €. Prenos štartnine na drugega tekača je možen do 08. 10. 2019 - brezplačno (na naš email pošljete ime, kraj, letnik rojstva in email prejemnika štartnine). 
  

  

Meritve Timing Ljubljana Meritve za tek (3,3 km in 10 km) bo izvajal Timing Ljubljana s tagi na štartni številki. 
Pohod poteka brez meritev.  

  

  

Darilna vrečka za tekače  

• Vsi tekači prejmejo: tekaško majico in bon za topli obrok.  

  

  

Priznanja za tekače 

Prvi trije tekmovalci v kategorijah v obeh disciplinah (3,3 in 10 km) prejmejo kolajne. 

Prvi tekmovalec (absolutni na 3,3 in 10 km) prejme pokal.  



  

  

Plačilo prijavnine 

Plačilo prijavnine se lahko izvede s PLAČILNIM NALOGOM UPN/SEPA na transakcijski račun: SI56 0313 8100 0566 139, SKB banka. Koda namena: ADVA. Namen: štartnina Tek za Kranj 2019. V polje referenca vpišite 00 XXXX (vaša zaporedna številka prijave). Naslovnik za plačilo je: Atletski klub Triglav Kranj. Če plačujete za več oseb naenkrat, v referenco vnesite vse številke prijav, zaporedno. 
  V primeru težav s plačili nas kontaktirajte: 
040 452 886 (Matjaž Polak) 

e-mail: 

info@ak-triglav.si 

info@tekzakranj.si 

  

  

Razglasitev rezultatov Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo potekala na prizorišču ob 13.30. Rezultati bodo objavljeni po teku na prizorišču, na spletni strani Timing Ljubljana, ter na spletni 

strani www.tekzakranj.si do 14. 10. 2019. 

  

  

Zdravstvena oskrba 

Za zdravstveno varstvo bodo poskrbeli v Zdravstvenemu domu Kranj. Vsak temovalec tekmuje na lastno odgovornost. Mladoletni otroci tekmujejo na odgovornost starša ali 
skrbnika. 

  

tel:+38640452886
mailto:info@ak-triglav.si
mailto:info@tekzakranj.si
http://remote.timingljubljana.si/timing/default.aspx
https://www.tekzakranj.si/


Na prizorišču bo veš čas prireditve prisotno reševalno vozilo s tehnikom in z zdravnikom, ki 
bo na razpolago za vse tekače in obiskovalce. 
  

  

Oddaja garderobe in sanitarije  

Za vse udeležence bo možna oddaja garderobe na prizorišču (neposredna bližina štarta). Tekmovalcem bodo na razpolago sanitarije na prireditvenem prostoru in na štartu. 
  

  

Otroška animacija Za otroke bomo organizirali otroški tek. Prijave na otroški tek so brezplačne.  
  

  

Informacije 

Telefon: 040 452 886 (Matjaž Polak) 

  

E-mail: 

info@ak-triglav.si 

info@tekzakranj.si 

tel:+38640452886
mailto:info@ak-triglav.si
mailto:info@tekzakranj.si

