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23. ŠMARJEŠKI TEK 

(Teki Dolenjske 2018 za pokal Vzajemne) 

 
 

 

 

 

 

KDAJ: nedelja, 10. junij ob 10. uri  

KJE: Športni park Terme Krka Šmarješke Toplice 

ORGANIZATOR: Turistično društvo Šmarješke Toplice  

DOLŽINA PROG: 8 km, 2 km, 600 m, 300 m 

 
KATEGORIJE 8 KM (start 10.00): 

ČLANI                ČLANICE 

A- do 19 let (1999 in mlajši)       A- do 24 let (1994 in mlajše) 

B- od 20 do 29 let (1998-1989)       B- od 25 do 34 let (1993-1984) 

C- od 30 do 34 let (1988-1984)       C- od 35 do 44 let (1983-1974) 

D- od 35 do 39 let (1983-1979)       D- od 45 do 54 let (1973-1964) 

E- od 40 do 44 let (1978-1974)       E- nad 55 let (1963 in starejše) 

F- od 45 do 49 let (1973-1969) 

G- od 50 do 54 (1968-1964) 

H- od 55 do 59 let (1963-1959) 

I-  od 60 do 64 let (1958-1954) 

J-  od 65 do 69 let (1953-1949) 

K- nad 70 let (1948 in starejši)  

 

 

 

 

 

KATEGORIJE NA 2 KM (start 10.05): 

ČLANI / OSNOVNOŠOLCI ČLANICE / OSNOVNOŠOLKE 
Nad 15 let (2002 in starejši) 

13 do 15 let (2005-2003) 

Nad 15 let (2002 in starejše) 

13 do 15 let (2005-2003) 

  

KATEGORIJE 600 IN 300 M (start 11.10 - nogometno igrišče): 

OSNOVNOŠOLCI OSNOVNOŠOLKE 
           600m: 11 do 12 let (2007-2006) 

           600m: 9 do 10 let (2009-2008)                              

           600m: 11 do 12 let (2007-2006) 

           600m: 9 do 10 let (2009-2008) 

           300m: 7 do 8 let (2011-2010)                               300m: 7 do 8 let (2011-2010) 

 

 

*Po končanih tekmovalnih tekih, bo sledil netekmovalni tek za predšolske otroke in njihove 

starše (vsak otrok spominsko medaljo in sladko presenečenje). Prijavijo se na licu mesta! 
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PRIJAVA: Predprijave za tek na 8km, 2km, 600m in 300m potekajo preko povezave: 

http://www.protime.si/prijava/23-smarjeski-tek do četrtka, 7.6.2018, ter na dan prireditve od 7.30 - 

9.00 v športnem parku. Za vse predprijavljene na progo 8km do četrtka, 1.6.2018, bo 

organizator zagotovil startne številke z imenom in priimkom. 

 

Organizator za prijavljene preko spleta (prijava velja ob plačilu!), zagotavlja startni paket: 

- topel obrok 

- okrepčilo na progi in v cilju 

- unikatna športna majica  

- promocijsko gradivo sponzorjev (testerji masažnih gelov, …) 

- startno številko z imenom in priimkom (za tek na 8km) 

- brezplačno kopanje na dan prireditve v zunanjih bazenih Term Šmarješke Toplice 

 

Za prijave na dan dogodka organizator ne more zagotoviti vseh zgoraj navedenih ugodnosti. 

 

STARTNINA: Odrasli nad 15 let (letnica rojstva 2002 in starejši) 12 €, otroci do 15. leta 

(letnica rojstva 2003 in mlajši) 5 €. Za nakazilo startnine preko banke, se uporabi naslednje 

podatke: 

 
NASLOVNIK: Turistično društvo Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice 

IBAN: SI56 6100 0001 5318 975 

SWIFT: HDELSI22 

NAMEN: ŠMTEK-Ime in priimek (primer: ŠMTEK-Miha Može) 

 
MERJENJE ČASOV: Meritve bodo izvedene elektronsko, preko čipov na startnih številkah. Enako 

bodo merjeni tudi rezultati otroških tekov. 

 

PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK: Letos prvič organiziramo družaben večer z glasbo in prevzemom 

startnih paketov že dan prej, v soboto, 9.6.2018 med 18. in 20.00 v piceriji Šmarješki Gaj v 

Šmarjeških Toplicah. Izognite se gneči na dan prireditve in prevzemite svoj startni paket že prej! 

 

Vsak udeleženec teče na lastno odgovornost. Organizator bo zagotovil prisotnost zdravniške službe na 

prireditvenem prostoru. 

 
NAGRADE: V kategorijah na 8 km, 2 km, 600 m ter 300 m bodo prvim trem uvrščenim tekmovalcem podeljene 

medalje. Absolutna zmagovalca na 8 km in 2 km v moški in ženski konkurenci prejmeta pokal. Absolutno prvi 

trije tekači v moški in ženski konkurenci na 8km prejmejo praktične nagrade. Med vsemi tekači na 8km bomo 

izžrebali tudi vikend paket Term Krka. 
                                  

SPONZORJI: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFO: www.smarjeskitek.si, smarjeskitek.info@gmail.com   Prireditev bo v vsakem vremenu! 
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