
KOLESARSKI KLUB BLED 

RAZPIS - TEK NA BLEJSKI GRAD 

1. tek na Blejski grad 
www.teknablejskigrad.si  

 

KRAJ, ČAS IN DATUM TEKMOVANJA 

22. april 2023 od 8:30 ure naprej v Grajskem kopališču Bled. Razglasitev v grajskem vrtu 

pod gradom predvideno ob 13:00. 

ORGANIZATOR   

Kolesarski klub Bled 

ZAČETEK PRIREDITVE 

Ob 8:30 pri Grajskem kopališču na Bledu. 

START TEKA  

Ob 10.00 uri na Grajskem kopališču (475 n.v.). 

CILJ TEKA 

Grajski park pod Blejskim Gradom (600 n.v.). 

KARAKTERISTIKE PROGE  

Prijave in prevzem štartnih številk bo v Grajskim Kopališču, kjer bo tudi neuraden štart teka. 

Čas teka se začne meriti na promenadi nad Grajskim kopališčem. Od starta do cilja je proga 

urejena. Prvi del proge je urejena pešpot pot. V drugem delu proge so stopnice, kjer je tudi 

ograja za varnost. Zadnja tretjina proge, je urejena kamnita pot in kovinske stopnice do cilja. 

 

http://www.teknablejskigrad.si/


Višinska razlika proge je 195 m 

Dolžina proge je 450m 

KATEGORIJE 

 

MOŠKI ABSOLUTNO od 16 let naprej 

ŽENSKE ABSOLUTNO od 16 let naprej 

TEK ZA OTROKE dečki in deklice do 12 let  

TEK ZA OTROKE dečki in deklice od 13 do 15 let  

PRIZNANJA 

Prvi trije v kategoriji absolutno prejmejo medaljo in praktične nagrade. Prva dva v absolutni 

kategoriji za moške in ženske prejmeta tudi potrdilo o uradnem rekordu proge. Prvi trije v 

kategoriji otroci do 12 let in do 15 let prejmejo medaljo in praktično nagrado. Vsi udeleženci 

dobijo vrečko praktičnih nagrad ob prijavi in v cilju medaljo za udeležbo in uspešen vzpon. 

PRIJAVE  

Prijavite se preko strani www.teknablejskigrad.si oz povezave na strani. Na email vam bomo 

poslali podatke za nakazilo prijavnine. Na dan tekmovanja je možna prijava od 9:30 – 10:30 

v Grajskem kopališču, prijavnina pa znaša 35 €. 

Cene prijavnin za obe kategoriji po terminih: 

Do 1.3.2023 2.3 - 31.3. 2023  1.4. - 19.4.2023 Na dan prireditve 

15 € 18 € 21 € 35 € 

 

Za otroke je prijavnina brezplačna. Štartne številke morajo vrniti po koncu tekmovanja na za 

to pripravljen prostor na cilju. Ostali tekmovalci štartne številke obdržijo. 

http://www.teknablejskigrad.si/


 

Konec prijav je v sredo 19.4.2022 ob 23:59 

ČASOVNICA 

 ob 10:00 tek otrok do 12 let 

 ob 10:30 tek otrok 13 – 16 let 

 ob 10:50 tek ostalih kategorij 

INFORMACIJE 

Na email naslovu info@teknablejskigrad.si ali Vid Ogris 040 529  914 (vodja tekmovanja), 

Peter Šranc 051 211 362 (namestnik). 

PRAVILA TEKMOVANJA 

 

Štarta se po principu kronometra, vsak posamezno z razmakom 10 - 20  sekund. Čas do 

začetka proge se ne šteje. Čas se začne meriti, ko tekmovalec prečka preprogo pri vstopu 

na sprehajalno pot (označeno, prav tako bo na štartu štarter). Prehitevanje je dovoljeno. Na 

progi velja pravilo fair playa, v kolikor je to mogoče se počasnejši umika vstran od ograje 

hitrejši prehiteva ob ograji. Vzpenjanje je dovoljeno samo ob pomoči rok, nog in ograje. 

Drugi pripomočki niso dovoljeni (pohodne palice, ipd.).Po končanem tekmovanju, se 

tekmovalci ne vračajo po poti na štartno mesto. Povratna pot na štart je mogoča po pešpoti 

iz parkirišča (15 minut hoje). 

SPLOŠNE DOLOČBE 

Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost oziroma na odgovornost prijavitelja. Tek bo 

v vsakem vremenu!  

Tekmovalci lahko vozila parkirajo pri Komunali Bled in športnem parku, kjer bo urejen 

parking za dogodek. Ob parkirišča do štarta teka je 5 - 10 min hoje. Vsi tekmovalci lahko na 

startnem prostoru organizatorju oddajo opremo, katero bo organizator peljal do parkirišča pri 

Blejskem gradu. Na tekmovanju imajo pravico nastopa vsi, ki se bodo prijavili za tekmovanje 

do določenega prijavnega roka. Tekmovanje bo potekalo v skladu z navodili NIJZ in trenutno 

veljavnim odlokom Vlade RS. Organizator si pridržuje pravico do spremembe termina in 



spremembo poteka tekmovanja. Natančne informacije bodo na voljo najkasneje teden dni 

pred tekmovanjem! 

 TRASA PROGE: 

 

PRIPOROČENA PARKIRIŠČA: spisek parkirišč je na voljo na spletni strani: 

https://www.bled.si/sl/informacije/kako-po-bledu/2019092009034495/parkirisca/ 

VABLJENI VSI PRIVRŽENCI TEKA! 

teknablejskigrad.si 

 

 

https://www.bled.si/sl/informacije/kako-po-bledu/2019092009034495/parkirisca/
https://teknablejskigrad.si/

