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16. TEK PO ULICAH TRŽIČA - za vse generacije 
 

 

 

1. Kraj prireditve: TRŽIČ  
2. Datum tekmovanja: SOBOTA, 25.3.2023, ob 11.30 uri – start teka pri  

  Restavraciji Raj 
3. Prireditelj:   Športna zveza Tržič in Vrtec Tržič    
4. Gorenjska moj planet: Tekmovanje šteje za serijo Gorenjska, moj planet 
5. Tržiški pokal:  Tekmovanje šteje tudi za točke Tržiškega pokala v tekih 
6. Prijave: Na dan tekmovanja od 9.00 do 10.45 ure v prijavnici za stolpnico 

 
7. Pravila tekmovanja in dolžine prog:   

 
   MOŠKI  (10 km - 6 x veliki krog) 

skupina A 2004 – 2007 16 – 19 let 
skupina B 2003 – 1994 20 – 29 let skupina C 1993 – 1984 30 – 39 let 
skupina D 1983 – 1974 40 – 49 let skupina E 1973 – 1964 50 – 59 let 
skupina F 1963 - 1954   60 – 69 let skupina G 1953 in starejši     Nad 70 let 

 

    
   ŽENSKE (5 km – 3 x veliki krog) 

skupina A 2004 – 2007 16 – 19 let skupina B 2003 – 1994 20 – 29 let 
skupina C 1993 – 1984 30 – 39 let skupina D 1983 – 1974 40 – 49 let 
skupina E 1973 – 1964 50 – 59 let skupina F 1963 in starejše   Nad 60 let 

 

 

Tekmuje se po pravilih Atletske zveze Slovenije in IAAF. Tekmovalci tekmujejo na lastno 
odgovornost oz. na odgovornost prijavitelja. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne 
poškodbe tekmovalcev pred, med in po tekmovanju. 
 

     9.   Karakteristike proge in čas starta: 

9.1. Družine s predšolskimi otroki – 300- 500 m – po skupinah   start ob 10.00 uri 
9.2. Tek za osnovne šole – po razredih      start ob 10.30 uri 
9.3. Tek po ulicah Tržiča          start ob 11.30 uri 
* Družinski tek ne šteje za udeležbo v seriji Gorenjska, moj planet 
 

10. Priznanja: 
Prvi trije uvrščeni v posamezni kategoriji prejmejo medalje. Za najboljši čas v teku na 5 in 10 km v 
ženski in moški kategoriji tekmovalci prejmejo priznanje.  
Za okrepčilo bo poskrbljeno. Vsi udeleženci teka prejmejo bon za hrano (topel obrok). in darilo 
organizatorja. 
 

11. Prijave in startnina za tek 
Startnina za tekmovanje znaša v pred prijavi 15,00 €, na dan tekmovanja 17,00 €. Pred prijave na 
tekmovanje so možne preko spletne aplikacije na naslovu www.gorenjska-mojplanet.si/prijave/ 
najkasneje do četrtka 23.3.2023. Pred prijava je veljavna samo ob hkratnem plačilu startnine 
na račun organizatorja. 

Prijave na dan tekmovanja so možne od 9.30 do 10.45 ure v prijavnici, ki bo za stolpnico in ustrezno 
označena. 
 

 

http://www.vrtec-trzic.si/
http://www.gorenjska-mojplanet.si/prijave/
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12. Razglasitev: 
 
Razglasitev rezultatov bo 30 min po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj na prireditvenem prostoru v 
atriju Občine Tržič. 
Uradni rezultati bodo objavljeni na prireditvenem prostoru in na spletni strani ŠZ Tržič 
(www.sztrzic.si). 

 

13. Informacije: 
 

 

Ana Jerman:   GSM št. 031 336 290 in e-naslov jermana800@hotmail.com  
Biserka Drinovec:  GSM št. 051 354 064 in e-naslov sportna.zveza.trzic@t-2.net 
 
Vsa obvestila bodo objavljena na spletnih straneh ŠZ Tržič (www.sztrzic.si) in  
Gorenjska, moj planet (www.gorenjska-mojplanet.si), ter na Facebooku. 
Navedeni osebni podatki se zbirajo in obdelujejo za naslednji namen:  
- komunikacija glede prijave na tek 2023;  
- obveščanje o aktivnostih na prireditvi ;  
- analiza udeležbe na teku 2023. 
 
 
 

PRIREDITEV  DELNO SOFINANCIRA OBČINA TRŽIČ IN FUNDACIJA ZA ŠPORT. 
 
 

TEKMOVANJE BO IZVEDENO V VSAKEM VREMENU. 
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