
 
 

RAZPIS ZA 
14. TEK PO GORJANCIH + teki otrok + rekreativni tek 
v sklopu TEKOV DOLENJSKE 2019 za pokal Vzajemne 

 
ORGANIZATOR :  ATLETSKI KLUB ŠENTJERNEJ  
                                      Prvomajska 9   8310 Šentjernej  
  
nedelja, 2. junija 2019, ob 10. uri. 
 
 14. TEK PO GORJANCIH 
– pot od Šentjerneja do starta bo označena s smerokazi 
 
START  ob  10. uri  – Dom pri Miklavžu  
  
      CILJ – Dom pri Miklavžu 
Dolžina proge je   ( 2 kroga po 3,7 km) s 50 m višinske razlike . 
 
KATEGORIJE: 

ČLANI (M) ČLANICE (Ž) 
do 19 let  (2000 in mlajši) 50-54 let  (1965 – 1969) do 24 let (1995 in mlajše) 
20-29 let  (1990 – 1999) 55-59 let  (1960 -  1964) 25-34 let (1985 – 1994) 
30-34 let  (1985 – 1989) 60-64 let  (1955 – 1959) 35-44 let (1975 – 1984) 
35-39 let  (1980 – 1984) 65-69 let  (1950 – 1954) 45-54 let (1965 – 1974) 
40-44 let  (1975 – 1979) 70 let in več (1949 in starejši) 55 in več (1964 in starejše) 
45-49 let  (1970 – 1974) 
 

  

 PIONIRJI in PIONIRKE: START  PI - 0, PE - 0 ( 2013 in mlajši) ne tekmovalno 300 m  ob 11:20 

                                                               PI-1, PE-1   ( 2010, 2011, 2012 )    (300m) ob 11:25  

    Start na Gorjancih                           PI-2, PE-2    ( 2007, 2008, 2009 )   (500m) ob 11:30  

    Cilj: pri Miklavžu                            PI-3, PE-3     ( 2004, 2005, 2006 )  (1000m) ob 11:40 

 

*REKRETIVNI TEK*  (poskusno)– enotna kategorija –  netekmovalno za občane 
Predprijave do 30. maja na ak-sentjernej.si ali  
031 405 222   (Anton Bučar)  zaradi števila spominskih medalj. 
 START –  ob 10:50 – Dom pri Miklavžu 
       – pot od Šentjerneja do starta bo označena s smerokazi 
 
ŠTARTNINA: 10 € v gotovini (pionirji  5 €) – pionirji AK Šentjernej ne plačajo startnine. 
 
PRIJAVE: Prijava pred pričetkom teka na startu 
TEL: 031 405 222   (Anton Bučar) NAGRADE: vsak tekmovalec in pohodnik dobi : 

041 884860    (Jože Vrtačič)                                           - spominsko nagrado 
E-mail: anton.bucar@guest.arnes.si                 - topli obrok in pijačo 
ali             joze.bucar2@gmail.com                                                - žrebanje praktičnih nagrad  
 
NAJBOLJŠI TEKMOVALEC V ŽENSKI IN MOŠKI KATEGORIJI PREJME POKAL,  
prvi trije po kategorijah, medalje. 
Vsi najmlajši v skupinah PI-0 in PE-0 in na rekreativnem teku tudi spominske medalje.  
  

mailto:joze.bucar2@gmail.com


SPLOŠNE DOLOČBE: Vsi tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost. 
 

- Zemljevid nove proge, opis in nekaj fotografij je na naslednjih straneh. 


