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Razpis za 3. 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 organiza-
cijo in izvedbo prireditve.

• Tek na razdalji 21 km,
• tek na razdalji 10 km,
• družinski tek na razdalji 3,3 km,
• otroški tek Kuža Pazi na razdalji 280 m.
 

Brdo pri Kranju, znotraj protokolarnega 
posestva, na prireditvenem prostoru pri 
hipodromu. Trasa poteka po neokrnjeni 
naravi, v zaprtem delu parka Brdo – v 
lovišču.

sobota, 13. 9. 2014

• ob 10.30. uri start  
 družinskega teka 3,3 km,
• ob 11.00. uri start teka  
 na 10 km in 21 km,
• ob 13.00. uri start otroškega teka.
 

Start in cilj vseh kategorij teka je ob pri-
reditvenem prostoru pri hipodromu.

•	 Tek na 10 km: Od starta pri hipo-
dromu trasa poteka približno 300 
m znotraj parka Brdo, nato zavije v 
lovišče, kjer poteka skoraj 9 km dolga 
trasa po neokrnjeni naravi, ob čudovitih 
jezerih. V lovišču lahko srečate  divjad. 
Na devetem kilometru trasa zopet 
zavije v območje parka in poteka okoli 
jezera do cilja na prireditvenem pro-
storu. Večina trase poteka po urejeni 
peščeni podlagi, del pa po asfaltu.

Naročnik 
prireditve

Organizator

Kraj prireditve

Datum in čas

Trasa proge

Organizirana 
tekmovanja



Kategorije tekov

•	 Tek na 21 km: Tek poteka po enaki 
trasi kot na 10km, le da se teče 2 kroga. 
V drugem krogu je trasa podaljšana za 
1km. 

•	 Družinski	tek	3,3	km: Trasa poteka v 
celoti znotraj ograjenega območja par-
ka. Po približno 300 m od starta zavije v 
lovišče, kjer se nadaljuje do izhoda. Tam 
se priključi na asfalt in se nadaljuje po 
parku ob jezeru do cilja. 

•	 Otroški	tek	Kuža	Pazi	280	m:	Trasa 
poteka na zelenici ob prireditvenem 
prostoru. 

10 km in 21 km (moški)

• A 1994 in mlajši
• B 1984 - 1993
• C 1974 – 1983
• D 1964 – 1973
• E 1954 – 1963
• F 1944  – 1953
• G 1943 in starejši 

10	km	in	21	km	(ženske)

• A 1994 in mlajši
• B 1984 - 1993
• C 1974 – 1983
• D 1964 – 1973
• E 1954 – 1963
• F 1944  – 1953
• G 1943 in starejše 
 
Družinski	tek	na	3,3	km:	Za družinsko 
razvrstitev štejejo najboljši časi posa-
meznih družin (ožji člani družine). Za 
družinsko	razvrstitev	se	šteje	vsaj	en	
starš in en otrok, letnik 2001 ali mlajši.

Otroški tek: Na otroškem teku lahko 
nastopijo otroci letnik 2002 in mlajši. 



Prijave za vse teke sprejemamo do	vključ-
no 5. 9. 2014 na spletni strani www.
triglavtek.si. Prijave po tem datumu so 
mogoče še na dan prireditve, do 9.30.
Prijave	na	tek	na	razdalji	10	in	21	km	so	
omejene do zapolnitve mest!
 

Skupinske prijave
Za skupinsko prijavo šteje skupina naj-
manj 8 članov, ob prijavi na 10 ali 21 km. 
Pri prijavi skupine osmih ali več tekačev 
se obračuna popust v višini 2 EUR na 
tekača.

V ceno prijavnine na razdalji 10 in 21 km 
je vključen tudi čip za enkratno upora-
bo. Če	 ima	 udeleženec	 svoj	 čip,	 čipa	 (v	
vrednosti	3	EUR)	ne	plača. Družinski tek 
na 3,3 km se meri ročno, pri otroškem 
teku se časa na meri. 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 on-line prijavi. 

Vsak tekač na 10 km, 21 km in udeležen-
ci družinskega teka na 3,3 km pred star-
tom prejmejo praktično darilo, na cilju 
bon za topel obrok.
Na otroškem teku bodo vsi otroci na 
cilju prejeli praktično nagrado, bon za 
topli obrok ni vključen.

Štartne številke se prevzamejo na prire-

Prijave

Prijavnina

Plačilo	do	
5. 9. 2013

Plačilo	na	
dan prireditve

Tek na 10 km 20 EUR 30 EUR

Tek na 21 km 20 EUR 30 EUR

Družinski tek 5 EUR 
(po članu)

10 EUR 
(po članu)

Otroški tek - -

Kaj vključuje 
prijavnina

Prevzem štartnih 
številk



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 10.30 do 13.00 (do štarta 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 
5. 9. 2014.

Vsi tekači prejmejo medalje. Absolutni 
zmagovalci v moških in ženskih katego-
rijah ter na družinskem teku prejmejo 
pokale in praktične nagrade. 

Zavarovalnica Triglav bo zmagovalcema 
v ženski in moški kategoriji na 10 km 
podarila desetletno rizično življenjsko 
zavarovanje z zavarovalno vsoto v višini 
50.000 EUR in zmagovalcema na 21 km 
desetletno rizično življenjsko zavarova-
nje z zavarovalno vsoto v višini 100.000 
EUR.

Zdravstveno 
varstvo

Brezplačno 
otroško varstvo

Nagrade 

ditvenem prostoru, na Brdu:

• dan pred prireditvijo, 12. 9. 2014,  
 od 16.00 do 19.00 
• na dan prireditve, 13. 9. 2014, 
 od 7.00 do 9.30.
 
.
V okviru prireditve se bo del sredstev 
doniral za dobrodelne oziroma družbe-
no koristne namene. 

Družbena 
odgovornost



Podelitev nagrad za najboljše bo po 
končanem otroškem teku, predvidoma 
ob 13.30.

V sklopu prireditve bo poskrbljeno za 
družabni program.
Dodatne informacije in podatki o kon-
taktnih osebah so na voljo na spletni 
strani www.triglavtek.si.

Organizator	 si	 pridržuje	 pravico	 do	
odpovedi	prireditve,	pri	čemer	bo	celo-
tna prijavnina povrnjena prijavljenim 
udeležencem.

Dodatne 
informacije

Dodatni 
program

Podelitev nagrad


