
RAZPIS - 12. RUŠKI VETROV TEK 
 

Datum: Nedelja, 8. november 2020 
Start in cilj: Športni park Ruše, Šolska ulica 16, Ruše 
Organizator: Društvo Aktivni Smo 
e-mail: info@pohorjeultratrail.si 
gsm: 041/754-945 (Jure), 031/391-770 (Simon) 
 
Trase:  
Štajerko - Koroški pokal - 10km – 8 moških in 8 ženskih kategorij START ob 9:30 
5km – enotna kategorija START ob 9:30 
 
10 km in 5 km trasi sta speljani od Športnega parka Ruše v smeri Zdravstvenega doma Adolfa 
Drolca Ruše, ter nato nadaljuje po ulicah mesta Ruše in nazaj, podlaga je pretežno asfaltna. 
Udeležence 5 km teka čaka na trasi 1 okrepna postaja na poti in ciljna postaja, udeležence 10 
km teka pa 2 okrepni postaji na trasi in ciljna postaja. 
 
Tekači na trasi 5 km in 10 km teka tečejo v običajnem prometu v skladu s cestno prometnimi 
predpisi. Na izpostavljenih delih trase bodo reditelji, ki bodo v pomoč za usmeritev in varnost 
tekačev ter bodo v skladu s cestno prometnimi predpisi in določili upravnih organov po 
potrebi izvajali kratkoročne zapore prometa. 
 
Otroški teki: 
200m – otroci do 6 let (2014) v spremstvu staršev START ob 11. uri 
600m – otroci od 7 let (2013) do 10 let (2010)  START ob 11:15 
1200m – otroci od 11 let (2009) do 14 let (2006)  START ob 11:30 
Trase otroških tekov so speljane po stranski cesti ob Športnem parku Ruše, v smeri 
Zdravstvenega doma Adolfa Drolca Ruše in nazaj, podlaga je asfaltna. V času otroških tekov 
je popolna zapora ceste. 
 
Startnina: 

- otroški teki: 4,00 EUR 
- odrasli – pred prijave do 2. novembra 2020: 10,00 EUR 
- odrasli – pred prijave do 6. novembra 2020: 15,00 EUR 
- odrasli - na dan prireditve: 18,00 EUR 

 
Startnino v pred prijavi je potrebno nakazati najkasneje do 6. novembra 2020  na TRR: 
Društvo Aktivni smo, SI56 6000 0000 0520 767, LON, d.d., Kranj 
Prosimo vas, da obvezno navedete namen plačila: 12.RVT-»PRIIMEK« 
(Za več oseb navedite vse priimke oz. imena) 
 
Prijave: so možne preko spletne strani: https://www.protime.si/prijava/12.ruski-vetrov-tek ali na 
dan prireditve do 9. ure, za otroške teke na dan prireditve do 10.30. 
 
Vsak udeleženec prejme kupon za malico. 
 
Tek na 10 km šteje za ŠTAJERSKO KOROŠKI POKAL 2020. 

https://www.protime.si/prijava/12.ruski-vetrov-tek

