
DATUM IN KRAJ PRIREDITVE:

sobota, 9. 5. 2020 v Idriji

VRSTA TEKA:

članski - za točkovanje
Tekmovalni 10km

Start na Mestnem trgu v Idriji ob 11.00 uri.

Predprijave: 10 €
Prijavnina na dan dogodka: 12 €
Predprijave se zbirajo do 4. 5.2020 na portalu prijavim.se

Predprijava velja s plačano prijavnino do 4.5.2020.

S plačilom štartnine si priskrbite uporabno nagrado, topel obrok in pijačo.

ORGANIZATOR:

Hg Zavod za šport, Idrija, Ulica Zmage 30, 5280 Idrija

TRASA PROGE:

Tek v Belo bomo tudi letos združili z Dnevom zdravja (v organizaciji Zdravstvenega doma Idrija). Start teka 
bo na Mestnem trgu Idrija. Tekači bodo obkrožili mestno jedro in se pri vhodu v Antonijev rov usmerili 
proti parkirišču nad garažno hišo Špar. Trasa bo nadeljevala po ustaljeni progi - po peš poti ob vodnem 
kanalu Rake, ki so tudi tehnični spomenik in tako del Unescove dediščine. Pot ob vodnem kanalu je nato 
makadamska in vodi do vodnega jezu Kobila. Malo pred Kobilo trasa pelje čez viseč most na drugo stran 
reke, na lokalno cesto Idrija - Idrijska bela, kjer tekači tudi vstopijo v Krajinski park zgornja Idrijca. Cesta 
vseskozi poteka ob zgornjem toku reke. Trasa vodi do Vojkovega obeležja, kjer tekači obrnejo in tečejo po 
isti poti nazaj do cilja na Mestnem trgu, vendar reko prečkajo pri drugem mostu 400m nižje, ki omogoča lažji 
tekaški prehod.

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe poteka trase.

Težavnost (*) – ravninska proga s skupno 40m+,- razlike v nadmorski višini, 50 % makadamska 50 % asfaltna.

Tekači tečejo na lastno odgovornost.

PARKIRANJE in GARDEROBA:

Parkiranje je možno na avtobusni postaji v Idriji, za Modro dvorano in na parkirišču v Barbarah (Komunala 
Idrija). Ob štartnem mestu bodo na voljo garderobe.

KATEGORIJE:

Pri razvrstitvi v starostne kategorije se upošteva letnica rojstva in ne datum rojstva!

NAGRADE:

Nagrade za prva tri mesta absolutno moški/ženske.

MOŠKI ŽENSKE

A do 29 let A do 29 let

B od 30 do 39 let B od 30 do 39 let

C od 40 do 49 let C od 40 do 49 let

D od 50 do 59 let D nad 50 let

E  nad 60 let


