
SEAT DREV 11. VELIKONOČNI TEK  

OKROG ŠMARTINSKEGA JEZERA 

KDAJ: nedelja, 26.3.2022, ob vsakem vremenu. 

 

KJE: CELJE, ŠMARTINSKO JEZERO, ZBIRNO MESTO PRI BRKATEM SOMU 

 

PARKIRIŠČE: Na peščeni ploščadi pod jezerom in brano. 

 

PROGRAM: 

 Prijave in prevzem startnih številk od 8.30 dalje 

 OTROŠKI TEK (500 m) start ob 9.15 

 OTROŠKI TEK (1 km) start ob 9.20 

 TEK JEZERSKE KRALJICE 4.5 km, start ob 10.00 

 VELIKONOČNI TEK 10 km, start ob 11.00  
 Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad od 12.30 dalje oz. 15 minut po prihodu zadnjega udeleženca v cilj 

TRASE: 

• trasa Velikonočnega teka okrog Šmartinskega jezera (10 km) je razgibana (s 120 m višinske razlike), na njej sta dve 

okrepčevalnici z vodo in napitki.  

• trasa Teka jezerske kraljice (4.5 km) je razgibana in poteka po peščenih in asfaltiranih poteh ob jezeru.  

• trase otroških tekov (500 m in 1 km) potekajo ob pregradi in po peščenih poteh ob jezeru. Prijave za najmlajše 

zbiramo preko spletne prijavnice in na dan dogodka od 8.00 ure dalje. Otroški teki so brezplačni. Med vsemi 

prijavljenimi otroci bomo izžrebali cel kup zanimivih in priročnih nagrad. V cilju otroci prejmejo diplome. 

KATEGORIJE (za določitev kategorije velja letnica rojstva): 

 Tek jezerske kraljice (4.5 km): absolutno prvih pet MOŠKI, absolutno prvih pet ŽENSK 

 Velikonočni tek (10 km): absolutno prvih pet MOŠKI, absolutno prvih pet ŽENSK, 7 starostnih kategorij 

moški, 7 starostnih kategorij ženske 

NAGRADE: Absolutno najboljši na obeh tekih bodo prejeli pokale in nagrade pokroviteljev. Zmagovalci v 

kategorijah bodo prejeli medalje in nagrade pokroviteljev. Med vsemi udeleženci bomo izžrebali tudi bogate nagrade 

pokroviteljev dogodka. 

PRIJAVA: CENA PRIJAVNINE na 4.5 km in 10 km je enaka in sicer znaša:  

DO VKLJUČNO 150 PRIJAVLJENIH UDELEŽENCEV  17,00 EUR 

151 UDELEŽENCEV DO 350 UDELEŽENCEV 20,00 EUR 

351 UDELEŽENCEV DO 500 UDELEŽENCEV 23,00 EUR 

501 UDELEŽENCEV IN VEČ TER NA DAN DOGODKA 25,00 EUR 

 

 



POSEBNI POPUSTI IN AKCIJE: 

OTROCI DO VKLJUČNO 14 LET tečejo brezplačno na otroških tekih in s 30% popustom na odraslih tekih.  

 Za skupine, klube in podjetja 10+ udeležencev 10 % popust 

 Za skupine, klube in podjetja 20+ udeležencev 15 % popust 

 Za skupine, klube in podjetja 30+ udeležencev 20 % popust 

 Družine 4 udeleženci in več 25% popust 

 

PLAČILO STARTNINE: Startnino poravnate na TRR organizatorja (predprijave) ali na dan dogodka 

(prijave). Prijava se upošteva NA DAN PLAČILA STARTNINE.  

 

ORGANIZATOR: ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC, KOCENOVA ULICA 4, 3000 Celje, TRR SI56 6100 0002 

5168 937, sklic 00 26032022. Če plačujete startnino za druge, nam to javite na info@fatburn.si  

PRIJAVA VKLJUČUJE: 

 spominsko majico dogodka s plačilom prijave do vključno 21.3.2022 do 15.00 ure (po tem datumu udeleženci 

prejmejo majico iz preteklih dogodkov organizatorja) 

 tekaške nogavičke 

 spominsko diplomo v cilju, 

 spominsko medaljo v cilju, 

 spominski nahrbtnik, 

 pijačo in okrepčila na postojankah, 

 topel obrok v cilju, 

 meritve in obdelavo rezultatov, 

 zavarovanje odgovornosti 

 sodelovanje v žrebu nagrad pokroviteljev dogodka 

TER SEVEDA VRHUNSKO VZDUŠJE IN DOŽIVETJE, KI NA DOGODKU NIKOLI NE MANJKA 

OSTALO: V primeru odpovedi zaradi neudeležbe ali zdravstvenih problemov 14 dni pred dogodkom vrnemo 

startnino, zmanjšano za administrativne stroške v višini 5 EUR. Med 14 dni do vključno 4 dni pred dogodkom zaradi 

neudeležbe ali zdravstvenih problemov vrnemo startnino v višini 50 %. Po tem roku že vplačane startnine ne vračamo. 

V primeru odpovedi dogodka zaradi višje sile ali zdravstvene situacije se prireditev prestavi na nov termin, ki bo znan 

naknadno. Startnine se lahko brezplačno prenesejo na ta ali katerikoli drug dogodek organizatorja najkasneje 7 dni 

pred dogodkom. Startnine se lahko tudi vrnejo z odšetimi administrativnimi in bančnimi stroški v višini 3 EUR. 

Organizator si pridružuje pravico do spremembe razpisa brez obveščanja udeležencev. 

 

mailto:info@fatburn.si

