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KROŽNI TEK NA 1 URO 
Šempeter v savinjski dolini 



 

 

KROŽNI TEK NA 1 URO 

»KDO PRETEČE VEČ KROGOV?« 

 

KDAJ: sobota, 20. junij 2020 ob 18:00 uri  

 

Naše vodilo je povezati čim več ljudi, katerim gibanje pomeni svobodo, užitek in zabavo. 

V Savinjski dolini že imamo nekaj tradicionalnih tekaških prireditev in mi želimo to 

športno ponudbo še dodatno popestriti.  

 

Cilj: da spet prebudite svoje telo in športnika v sebi, spoznate, na kateri stopnji ste z 

vsesplošno kondicijo, tisti, ki pa ste pridno trenirali čez zimo, pa preverite vaš tekaški 

napredek. 

 

ORGANIZATOR: Atletsko tekaško društvo Savinjčan 

 

KJE: cestni poligon – Šempeter v Savinjski dolini 

 

URNIK:  

- 18:00 uri: KROŽNI TEK - Tek na 1 uro  

- 19:10 uri: ČOKO »MILJA« – za otroke 

- 19:30 uri: SAVINJSKA MILJA – samo za polnoletne (organizator - glej facebook 

»Savinjska skušnjava«)!!! 

 

TRASA PROGE: 

- Krožni tek na 1h (krog 525m); teče se v smeri urinega kazalca. 

- ČOKO »MILJA« (1 krog 400m) 

 

 

 



 
 

 

KATEGORIJE: 

- Krožni tek na 1h  

Ženska in moška kategorija:  

- do 35 let 

- 36-45 let 

- 46-55 let  

- nad 55 let 

 

- Čoko »Milja« 

      Absolutna kategorija: 

- Dekleta letnik 2007 in mlajše 

- Fantje letnik 2007 in mlajši 

 

ŠTARTNINA:  

- Krožni tek na 1h – 12 EUR  

- Čoko »milja« – brezplačno 

 

V predprijavi štartnino nakažete na naš TRR: SI56 6100 0001 0063 030, sklic 00 20062020, 

namen OTHR, BIC banke prejemnika HDELSI22 . 

 

PRIJAVA:  

Zaključek prijav je četrtek,  18. Junija ob 20 uri!   

Opozarjamo, da zaradi nemotenega poteka tekmovanja (SAVINJSKA PIVO MILJA), 

kasnejših prijav ne bomo upoštevali.  

Prijava preko spleta - https://www.atdsavinjcan.eu/runfest-2020/ 

 

MERITVE IN OBDELAVA PODATKOV: RFID MERITVE 

- Krožni tek na 1h – elektronsko merjenje na čip 

www.rfidmeritve.eu 

 



 
 

KAKO NAS NAJDETE - DOSTOP: 

Iz AC izvoz ŠEMPETER. Iz ljubljanske smeri zavijete desno, iz mariborske pa levo do 

krožnega krožišča in takoj prvi odcep (obrtna cona) desno. 

 

 

PARKIRANJE: je možno v neposredni bližini prireditvenega prostora (označeni prostori) 

INFORMACIJE: Boris Podpečan, gsm: 041 208 822 ali Lucijan Tominšek, gsm: 031 276 598 

 

POMEMBNO: VSI UDELEŽENCI TEČEJEO NA LASTNO ODGOVORNOST! 

 

PRAVILA: 

TEK NA 1 URO: 

- Vrstni red se določi na osnovi večjega števila pretečenih krogov (525m). 

- Če dva tekmovalca pretečeta isto število krogov, je boljši tisti, ki je prej prečkal 

zadnji pretečeni krog čez ciljno črto. 

 

 

Iz smeri Ljubljana 



 
 

ČOKO »MILJA«: 

- Takoj po štartu morajo dekleta in fantje (letnik 2007 do 2010, za mlajše ni obvezno) 

spiti 2 dcl čokoladnega mleka in preteči krog 400m 

 

- Rekordi (krog 525m): 

 Tek na 1 uro (moški) : Tim Seničar (2016), Dalibor Petrinjak (2017), 

Franci Volkar (2019) -  30 krogov 

 Tek na 1 uro (ženske): Bernarda Zvir (2016) - 24 krogov 

- Zmagovalci: 

2015 (Lucijan Zalokar, Špela Špiler) 

2016 (Tim Seničar, Bernarda Zvir) 

2017 (Dalibor Petrinjak, Urška Zupanc) 

2018 (Dalibor Petrinjak, Eva Ukmar) 

2019 (Franci Volkar, Klara Nemec) 

NAGRADE: 

- Pokal za 1. mesto ter medalje za 2. in 3. mesto v posamezni kategoriji teka na 1 uro  

 

- Bogate nagrade v obliki praktičnih nagrad naših sponzorjev in sicer: 

o praktične nagrade v vrednosti 20 do 40 EUR za prvo 3 uvrščene na teku na 1 

uro absolutno moške in ženske kategorije  

- Pokal za 1. mesto ter medalje za 2. in 3. mesto (dekleta/fantje posebej) ČOKO 
»MILJA« 

 

 

 

 

 

 

 

Tekmovalec teka na 1 uro bo prejel sendvič – mesni ali vegi (»hrustljava zabava«), 

plastenko vode ter nagrado naših sponzorjev. 

 

 



 
 

 

Juhej, juhej, juhej, juhej! 

Savinjska dolina, dežela veselja. 

Tu polno deklet je, denarja in hmelja. 

 

 

 

VABLJENI! 

 
 

  



 
 


