
 
RAZPIS: 3. TEK PO ŠMARSKIH BREGIH 

 

1. Kraj prireditve:  

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah. 

 

2. Organizator: 

Športno društvo Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem, šport 

in mladino Šmarje pri Jelšah ter Klubom študentov Šmarske regije in Obsotelja. 

 

3. Datum:  

Sobota, 12. maj 2018. 

Start otroških tekov ob 9. uri. 

Start 5 km in 10 km proge ob 10. uri. 

 

4. Trase: 

- predšolski otroci - 200 m, 

- 1. do 4. razred - 500  m, 

- 5. do 9. razred - 1000 m, 

- odrasli 5 km – Zmorem za zdravo telo (preteci ali prehodi), 

- odrasli 10 km – proga šteje za Štajersko Koroški pokal. 

 

Trasa teka bo potekala po okoliških peš poteh, makedamskih in asfaltiranih cestah. 

Start in cilj na atletski stezi za osnovno šolo Šmarje pri Jelšah. Podrobnosti trase 

bodo objavljene na uradni facebook strani teka    

(www.facebook.com/TEKPOŠMARSKIHBREGIH). 

 

5. Prijavnina: 

- cenejše prijave (10 €) do 31. marca 2018, 

- od 1. aprila do vključno 5. maja 13 €, 

- od 6. maja in na dan teka 15 €. 

 

Skupinske in družinske prijave (min. 5 tekačev ali min. 3 družinski člani, ki živijo 

na istem naslovu): 

- do 31. marca 8 €, 

- od 1. aprila do vključno 5. maja 11 €, 

- od 6. maja in na dan teka 13 €. 

 

Prijava na otroške teke je brezplačna. 

 

Datum prijavnine se šteje z datumom plačila. 

http://www.facebook.com/TEK


 
 

6. Prijava: 

Prijava je možna preko spletnega obrazca na spletni strani http://www.protime.si in 

na dan dogodka od 7:30 na prizorišču. 

Prijavnino poravnate na TRR: SI56 6100 0001 6345 138 (Delavska hranilnica d. d.) s 

pripisom TŠB. 

 

7. Tekmovalne kategorije: 

 

Otroci: 

 

- predšolske deklice, 

- predšolski dečki, 

- deklice 1. do 4. razred, 

- dečki 1. do 4. razred, 

- deklice 5. do 9. razred, 

- dečki 5. do 9. razred. 

 

5 km trasa: 

Ženske / Moški 

Zap. Letnik od Leta od 

1. 2003 15 

 

10 km trasa: 

 

Ženske / Moški 

Zap. Kat. Letnik od Letnik do Leta od Leta do 

1. A 2003 1999 15 19 

2. B 1998 1989 20 29 

3. C 1988 1979 30 39 

4. D 1978 1969 40 49 

5. E 1968 1959 50 59 

6. F 1958 1949 60 69 

7. G 1948 1939 70 79 

8. H 1938 in starejši 80 + 
Opozorilo: Prijava oseb mlajših od 16 let velja le s podpisano izjavo o odgovornosti staršev ali 

skrbnikov, ki jo prejmejo na samem prizorišču. 

 

8. Prevzem startnih številk: 

Startne pakete lahko prevzamete pred startom v soboto, 12. maja, in sicer od 7.30 do 

8.30 za otroke ter od 7.30 do 9.30 za odrasle. 

 

9. Informacije: 

Elektronsko merjenje s čipi. Merjenje in obdelavo podatkov zagotavlja Protime.si. 

http://www.protime.si/


 
Tekačem bosta na progi in v cilju na voljo voda in sadje. 

 

10. Nagrade: 

Medalje in majice za vse udeležence ter pokali za prva tri mesta v absolutni moški in 

ženski kategoriji. Medalje za prva tri mesta v posamezni kategoriji pri teku na 10 km. 

 

11. Podelitev nagrad: 

Medalje tekači prejmejo ob prečkanju ciljne črte. Podelitev pokalov sledi po koncu 

teka. 

 

12. Zdravstveno varstvo: 

Vsak tekač tekmuje na lastno odgovornost.  

 

13. Sprememba trase: 

Organizator si pridružuje pravico do spremembe objavljene trase. 

 

14. Varstvo otrok: 

Pred, med in po samem teku bo poskrbljeno za varstvo in animacijo otrok. Za varstvo 

bodo poskrbele predstavnice Mladinskega kulturnega kluba Netek. 

 

15. Splošna določila: 

Tekmovanje bo potekalo v skladu z dogovori in pravili 15. Štajersko Koroškega 

pokala v tekih (ŠKPT). 

 

 

Organizacijski odbor 3. Teka po šmarskih bregih 


