
Tek po Rakovem Škocjanu 
nedelja, 16.10., ob 10:00 
  
Štart pri gozdarski koči Honka, 500m od Hotela Rakov Škocjan, kjer so tudi parkirna mesta za 
vse udeležence. Štart otroških tekov je ob 10.00, tek za odrasle pa ob 10.30.  
  
Odrasli tek na 9,8 km poteka v 2 krogih po 4,9 km in ima 150 m vzpona in spusta na celotni 
razdalji. 
Proge za otroke: 300 m, 500 m, 800 m, 1.200 m. 
  
Štartnina za otroke znaša 3 €, prijave na otroški tek so na dan dogodka, za cicitek štartnine 
ni. Štartnina za odrasle znaša v predprijavi, do vključno četrtka, 13.10., 15 €, na dan dogodka 
pa 20 €. 
  
Tek po Rakovem Škocjanu je del Notranjskega tekaškega pokala 2022 in poteka po pravilih 
NTP-ja. 
  

TEKMOVALNE KATEGORIJE 

 

ČLANI:         Otroci:       

KATE- GORIJA SPOL LETA* LETO ROJSTVA   predšolski:  2016 in mlajši  300 m  9.55 

A moški 16-29 1993 in mlajši   prva triada: 2013 - 2015 500 m  10.00  

B moški 30-39 1992 - 1983   druga triada: 2010 - 2012 800 m  10.10  

C moški 40-49 1982 - 1973   tretja triada: 2009 - 2007 1200 m  10.20  

D moški 50-59 1972 - 1963           

E moški 60-69 1962 -1953           

E+ moški 70 in več 1952 +            

F ženske 16-29 1993 in mlajše           

G ženske 30-39 1992 - 1983           

H ženske 40-49 1982 - 1973           

I ženske 50 in več 1972 +           

 

*Merilo za vpis v kategorijo je letnica rojstva in ne datum! Leta starosti v tabeli so prikazane 
izključno za lažjo predstavo in niso merilo za vpis v kategorijo. 

 

NAGRADE 

Na vsakem tekmovanju vsak tekmovalec prejme topli obrok in topli napitek ob koncu teka, 
ter vsaj vodo na okrepčevalnicah. Praktične nagrade priskrbi vsak organizator po svojih 
zmožnostih in bodo razdeljene vsaj med udeležence članskih tekov. Poleg tega, prvi trije v 



absolutni razvrstitvi posameznega tekmovanja dobijo pokale ali praktične nagrade (pravica 
vsakega organizatorja do izbire posebej). Podelitev pokalov/praktičnih nagrad in medalj bo 
izvedena maksimalno eno uro po prihodu zadnjega tekača na teku odraslih. 

  

PODELITEV 

Eno uro po koncu tekmovanja se izvede podelitev za posamezen tek. Odrasle kategorije 
prejmejo najboljši trije v vsaki kategoriji medalje, pri otrocih se podeli tudi diplome od 4. do 
6. mesta. Absolutno najboljši prejmejo tudi pokale. 

  

ODGOVORNOST 

Vsi tekači tečejo na lastno odgovornost, kar podpišejo ob prijavi s svojim soglasjem. 
Fotografije in video material, ki je posnet na teku, se lahko uporabi v namene oglaševanja in 
drugih objav. 

 

KONTAKT in INFORMACIJE 

info@izisport.si in 051 319 365 (Izak Hribar). Organizator teka je Izišport. 
Informacije o posameznem tekmovanju in skupnih vmesnih rezultatih pokala bodo ažurno 
objavljene (do 24 ur po končanem teku) na spletni strani www.drustvo-sovica.si in na 
straneh posameznih organizatorjev. 
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