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Brdo pri Kranju, sobota, 9. 9. 2017



Razpis za 6. Triglav tek

Zavarovalnica Triglav d.d., 
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

JACK SPORT, športne dejavnosti, 
Jaka Rebolj, s.p., Kajuhova 5, 4000 Kranj
Organizator je odgovoren za organizacijo 
in izvedbo prireditve.

• Tek na razdalji 21 km,
• tek na razdalji 10 km,
• družinski tek na razdalji 3,4 km,
• otroški tek Kuža Pazi na razdalji  
 350 m in 700 m,
• poslovni štafetni tek na razdalji 3 x 3,4 km. 

Brdo pri Kranju, znotraj protokolar-
nega posestva. Trasa poteka po neo-
krnjeni naravi, v zaprtem delu parka 
Brdo – v lovišču.

sobota, 9. 9. 2017
• ob 9.30 – start poslovnega teka 
      na 3x 3,4 km
• ob 9.35 – start družinskega teka 
      na 3,4 km
• ob 10.45 – start teka  
      na 10 km in na 21 km
• ob 13.00 – start otroškega teka 

• Start na 10 km in 21 km: Letošnja 
novost je, da bo start potekal v treh raz-
ličnih startnih conah glede na predviden 
čas trajanja teka posameznega temo-
valca Startne cone veljajo za oba spola. 
 
 
 
 

Naročnik 
prireditve

Organizator

Kraj prireditve

Datum in čas

Organizirana 
tekmovanja

Kategorije tekov

Predviden čas 
teka na 10 km

Predviden čas 
teka na 21 km

1. cona do 50 min do 1 h 45 min

2. cona do 1 h do 2 h

3. cona nad 1 h nad 2 h



Kategorije tekov:
10 km in 21 km (moški)
• A 1997 in mlajši
• B 1987 – 1996
• C 1977 – 1986
• D 1967 – 1976
• E 1957 – 1966
• F 1947  – 1956
• G 1947 in starejši 
 

10 km in 21 km (ženske)
• A 1997 in mlajše
• B 1987 – 1996
• C 1977 – 1986
• D 1967 – 1976
• E 1957 – 1966
• F 1947  – 1956
• G 1947 in starejše
•  
 

OPOZORILO:  Pri teku na 21 km je 
postavljena časovna omejitev. Prvih 
10 km mora tekač preteči s časom 
1 h 15 min. V primeru prekoračitve 
tekmovalec zaključi tek z veljavnim 
rezultatom na 10 km. V primeru pre-
koračitve tekmovalec zaključi tek 
z veljavnim rezultatom na 10 km. 
 

Poslovni štafetni tek: Na poslovnem šta-
fetnem teku nastopijo ekipe s tremi člani 
v skupini. Vsak tekač preteče 1 krog, po 
pretečeni ciljni liniji se menja štafetna 
palica, na kateri se nahaja čip.

Kategorije:
• moške štafete
• ženske štafete
• mešane štafete 

Družinski tek na 3,4 km: Za družinsko 
razvrstitev štejejo najboljši trije časi 
posameznih družin (ožji člani druži-
ne). Za družino se šteje vsaj en starš 
in en otrok, letnik 2003 ali mlajši. 



Trasa proge

Otroški tek: Na otroškem teku lahko 
nastopijo otroci letnik 2007 in mlajši. 
Otroci letnik 2011 in mlajši tečejo 1 krog 
– 350 m, letnik 2007 – 2010 tečejo dva 
kroga – 700 m.

Start in cilj vseh kategorij teka sta na 
prireditvenem prostoru.

• Tek na 10 km: Od starta izpred 
prireditvenega prostora poteka trasa 
približno 400 m znotraj parka Brdo. 
Nato zavije v zaprti del lovišča, kjer 
poteka skoraj 8,5 km dolga trasa ob 
čudovitih jezerih v neokrnjeni naravi, 
ki je bivališče številne divjadi. Zadnji 
kilometer trasa zopet zavije v območje 
parka in poteka ob jezeru do cilja na 
prireditvenem prostoru. Višinska razlika 
proge je 126 m. Po asfaltu se teče 1,6 km 
in 8,4 km po utrjenem makadamu. 
• Tek na 21 km: Tek poteka po enaki 
trasi kot na 10 km, le da se zadnjih 11 km 
odcepi na novo traso. Višinska razlika 
proge je 273 m. Po asfaltu se teče 3,3 km 
in po utrjenem makadamu 17,7 km.
• Poslovni štafetni tek 3 x 3,4 km: Od 
starta pred prireditvenim prostorom 
poteka trasa približno 400 m znotraj 
parka Brdo. Trasa zavije v lovišče, kjer 
je urejena peščena podlaga v dolžini 2,1 
km. Sledi priključek na asfalt, trasa pa 
se do prihoda na cilj nadaljuje po parku 
ob jezeru. Višinska razlika enega kroga 
je 46 m. Po asfaltu se teče 1,3 km in po 
utrjenem makadamu 2,1 km.
• Družinski tek 3,4 km: Enaka trasa kot 
za poslovni tek, le da vsi družinski člani 
tečejo skupaj 1 krog. Višinska razlika 
proge je 46 m. Po asfaltu se teče 1,3 km, 
in po utrjenem makadamu 2,1 km. 
• Otroški tek Kuža Pazi 350 m in 700 m: 
Trasa poteka iz štartne linije ostalih 
tekov in se nadaljuje okoli prireditvene-
ga prostora. 



Prijave za vse teke sprejemamo do 
vključno 1. 9. 2017 na spletni strani 
www.triglavtek.si. 

Prijave za 10 km in 21 km so po tem 
datumu mogoče še na dan prireditve, do 
9.00 in so omejene do zapolnitve mest!

OPOZORILO:  Za vse teke je potrebno 
oddati prijave preko spletnega obrazca.

 

Skupinske prijave: Skupinski popust na 
10 km ali 21 km lahko uveljavljate ob 
skupinski prijavi osem ali več tekačev. V 
tem primeru za vsakega prijavljenega 
tekača velja 2 EUR popusta.
  
Prijavnino lahko poravnate na številko 
TRR: SI56 0313 4100 7833 866, odprt pri 
SKB, d.d. Ob prijavi upoštevajte navodila, 
ki jih boste dobili ob prijavi po spletu.

Vsak tekač na 10 km, 21 km ter 
udeleženci poslovnega in družinskega 
teka pred startom prejmejo praktično 
darilo in bon za topel obrok.

Organizator ne zagotavlja daril za tiste, 
ki se bodo prijavili na dan dogodka.

Startne številke se prevzamejo na 
prireditvenem prostoru na Brdu:

• dan pred prireditvijo, 8. 9. 2017,  
 od 16.00 do 19.00, 
• na dan prireditve, 9. 9. 2017, 
 od 7.00 do 9.00.

Prevzem startnih 
številk

Kaj vključuje 
prijavnina

Prijavnina

Prijave

Plačilo do 
1. 9. 2017

Plačilo na 
dan prireditve

Tek na 10 km 20 EUR 30 EUR

Tek na 21 km 20 EUR 30 EUR

Poslovni tek 50 EUR na 
ekipo

60 EUR na 
ekipo

Družinski tek 5 EUR 
(po članu)

10 EUR 
(po članu)

Otroški tek - -



Odjava in vračilo prijavnine sta možni 
le ob predložitvi originalnega ali 
skeniranega zdravniškega potrdila 
do vključno torka, 12. 9. 2017, na 
elektronski naslov info@jacksport.si ali 
info@timingljubljana.si.

V okviru prireditve se bo del sredstev 
doniral za dobrodelne oziroma družbeno 
koristne namene. 

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno 
odgovornost. Mladoletni otroci tekmu-
jejo na odgovornost starša ali skrbni-
ka. Ob progi in na cilju tekmovanja bo 
dežurna zdravniška služba.

Od 9.30 do 13.00 (do starta otroškega 
teka) bo s pomočjo animatork iz športne 
šole Jack sport organizirano brezplač-
no varstvo otrok. Otrokom bo na voljo 
pester animacijski program (športne in 
ustvarjalne delavnice). 

Starši morajo najaviti otroka v varstvo 
preko spletnega obrazca, najkasneje do 
1. 9. 2017.

Podelitev nagrad za najboljše ekipe 
na poslovnem in družinskem teku bo 
predvidoma ob 11.30.

Podelitev nagrad za najboljše tekače 
na 10 km in 21 km bo po končanem 
otroškem teku predvidoma ob 13.30.

Podelitev nagrad

Družbena 
odgovornost

Vračilo 
prijavnine

Zdravstveno 
varstvo

Brezplačno 
varstvo otrok



V sklopu prireditve bo poskrbljeno za 
družabni program.

Dodatne informacije in podatki o 
kontaktnih osebah so na voljo na spletni 
strani www.triglavtek.si.

Organizator si pridržuje pravico do spre-
membe razpisa. V primeru odpovedi 
prireditve bo celotna prijavnina povr-
njena prijavljenim udeležencem.

Dodatne 
informacije

Dodatni 
program


