
 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI   in   ŠPORTNO DRUŠTVO IZLAKE 

   organizirata 

 

RAZPIS 2019 
(www.sdizlake.si) 

 

V počastitev občinskega praznika Zagorje ob Savi občinsko prvenstvo v uličnih tekih 

Za Štajersko Koroški pokal v tekih. 
 

Tek na relaciji IZLAKE – ZAGORJE OB SAVI na 10,3 km dolgi progi bo 

s startom pod trojanskim klancem v kraju Polšina. 
 

Naziv Dolžina Start Startno mesto Kategorije Medalje 

Pohod 7,5 km 9:00 Tržnica pod uro ni ni 

Tek po zagorski dolini 10,3 km 18:00 Polšina 
Občinsko prvenstvo 

Š-K Pokal 

* ženske / moški 

** po kategorijah 

Tek na 5 km 5 km 18:15 Odcep Šemnik Ženska / Moška ženske / moški 

Cici tek 300 m 18:00 Trafika pri krožišču 2012 in mlajši vsi - netekmovalno 

Otroški tek 500 m 18:10 Gasilski dom 2008-2011 vsi - netekmovalno 

Otroški tek 1.000 m 18:15 Križišče v Toplicah 2004-05, 2006-07 po kategorijah 

Tek invalidov 200 m 18:20 Zdravstveni dom Enotna vsi - netekmovalno 

Cilj za vse je pri tržnici pod uro v Zagorju ob Savi. 

* 1 ženska in 1 moška kategorija za Občinsko prvenstvo Zagorje ob Savi v uličnih tekih 

** 8 ženskih in moških kategorij po pravilu Štajersko Koroškega pokala v tekih 2019 
 

 Startnina v predprijavi na www.sdizlake.si s plačilom do 

vključno srede, dne 31.7.2019 na TRR ŠD Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake pri DH Zagorje SI56 6100 0000 6579 760, 

sklic SI00 03082019 je 10 € (člani ŠD Izlake 5 €), s prijavo na dan tekmovanja 15 €. Startnina vključuje prevoz na 

start, štartna št., okrepčevalnice, malico na cilju. Prevzem startnih številk in čipov je od 15:00 – 16:45 pred NK 

Zagorje, kjer je parkirišče, garderoba, WC. Ob 17. uri bo organiziran avtobusni prevoz na startno mesto. Lahka 

proga z enim minimalnim vzponom. Okrepčevalnice: na startu, na Izlakah, pri Bregarju, v Kisovcu, na vstopu v Zagorje 

in na cilju. 

Nagrade: pokali in praktične nagrade za prve tri absolutno, medalje za prve tri v posameznih kategorijah, praktične 

nagrade za najmlajšo in najstarejšo tekačico, najmlajšega in najstarejšega tekača ter za prve tri občanke in občane. 
  

 Prijave od 15:30 – 17:30 na tržnici pod uro (štartna št., voda na cilju). Prostovoljni 

prispevek za otroško majico. 
 

 Prijave od 17:30 – 18. pred Zdravstvenim domom. Startnine ni (štartna št., majica, voda).  
 

 Prijave od 8:30 – 8:55 za start ob 9. uri na Info točki pred Tržnico pod uro v centru Zagorja. 

Startnina 5 € (člani ŠD Izlake brez startnine) za vodenje, majico, pogostitev na progi. Praktično nagrado prejmejo 

3-je naključno izžrebani pohodniki. Trasa pohoda: Tržnica pod uro – Vine (okrepčevalnica) – vinska skala 

(razgledna točka) – Kisovec – Repnik – Tržnica pod uro.  
 

 041 336 596 – Rudi, 040 832 696 – Milan, 031 376 324 – Jernej 
  

 

http://www.sdizlake.si/

