
 
 

 

Poletimo z golobico miru 
 

 

TEK MIRU OB DNEVU OZN 
 
 

Kraj in datum tekmovanja: 

Slovenj Gradec, nedelja, 20. 10. 2013 
 
 
 
Organizatorji : ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC, Mestna občina Slovenj 
Gradec, Športni in turistični zavod - SPOTUR 
 
 
Vodja tekmovanja: Uroš Verhovnik 
Tehnični vodja: Borut Marošek 
Vodja sodnikov: Majda Areh Novak 

 
 
Prijave za tek na 10km in 5km:  
Prijave bodo potekale preko spletne aplikacije http://www.timingljubljana.si/ 
Na dan prireditve so prijave možne do eno uro pred startom.  
 
Prijave za ulične teke: 
Prijave bodo potekale na dan tekmovanja v prostorih Turistične pisarne. 
 
Startnina za udeležence teka na 10km in 5km znaša 15€ na dan tekmovanja oz. 10€ 
ob nakazilu na TRR Atletskega kluba slovenj Gradec SI56 0485 1000 1531 388 
(NKBM) do 17.10.2012.  
Startnine za udeležence stare 70 let in več ni. Prav tako ni startnine za ulične teke.  
 
Nagrade 
Udeleženci teka prejmejo spominsko majico. Prvi trije udeleženci v vsaki tekaški 
kategoriji prejmejo medalje. Za udeležence teka na 10 km, 5km in hoje  bo 
organizirana brezplačna topla malica. 
 
 
 
 
 
 



URNIK  

 

09.00 - 
10.00 

Ogled proge, prevzem štartnih številk 

10.00 Otvoritev tekmovanja in TEK DOBRE VOLJE 

start  Starostne kategorije 
 

Proge 

10.15 

  

Učenci in učenke, rojeni 2006 500 m 

10.25 Učenci in učenke, rojeni 2005 500 m 

10.35 Učenci in učenke, rojeni 2004 500 m 

10.45 Učenci, rojeni 2003 in 2002 1000 m 

10.55 Učenke, rojene 2003 in 2002 1000 m 

11.05 Učenci, rojeni 2001 in 2000 1000 m 

11.05 Učenke, rojene 2001 in 2000 1000 m 

11.10 Učenci in dijaki, rojeni 1999 in 1998 1000 m 

11.20 Učenke in dijakinje rojene 1999 in 1998 1000 m 

11.30 Dijakinje, rojene 1997 in 1996 1000 m 

11.30 Dijakinje, rojene 1995 in 1994 1000 m 

11.40 Dijaki, rojeni 1997 in 1996 1500 m 

11.40 Dijaki, rojeni 1995 in 1994 1500 m 

11.45  Učenke in učenci rojeni 2007   200 m 

11.50  Predšolski 200m 

12.00 

 

Tek  
Tek 

10000 m 
5000m 

13.30  Zaključek tekmovanja s podelitvami 500m 

 
 
 



TEHNIČNA NAVODILA 

 
PARKIRANJE  
Parkiranje je možno na urejenih parkiriščih pred Upravno enoto ( v neposredni bližini hotela Pohorje),  
Športnim centrom Vinka Cajnka in Nama Novo, ki se nahaja cca 150m od startno-ciljnega prostora. 
 
OPIS PROGE  
Izhodišče dogajanja je v centru mesta na Glavnem trgu. Tek se odvija v štirih dolžinskih kategorijah.  

Tek na 500 m, 1000 m in 2000 m  

Na tej progi bodo tekli osnovnošolci in srednješolci en krog (500m), 
dva kroga (1000m) in štiri kroge (2000m).  
Start je na glavnem trgu pri Hotelu Pohorje. Tekmovalci nato tečejo 
preko Glavnega trga, kjer zavijejo levo proti cerkvi in  Meškovi ulici 
mimo parkirišča pri hotelu Pohorje in  se vrnejo na  startno –ciljni 
prostor na Glavnem  trgu.  
 

 

 

 

 

 

 

Tek na 10 km 

Start teka bo na pri križišču Glavnega trga in Trga svobode, v smeri 
proti Podgorju(KC 378070), kjer zavije desno preko mostu čez 
Mislinjo in levo po sprehajalni poti (JP 878310)proti Staremu trgu. 
Pri kulturnem domu v Starem Trgu pot zavije desno po cesti Pod 
gradom(KC 378210), mimo tovarne NTU- Johnson Controls. V 
križišču zopet desno, nato po Sejmiški ulici na Francetovo cesto. V 
križišču Francetove ceste, Sejmiške ulice in Glavnega trga, zavije 
desno na Glavni trg, nato se krog še trikrat ponovi. Dolžina proge je 
2450 m. Potrebnih dodatnih 265 m se zagotovi s premikom starta in 
cilja, ter dodatnim malim krogom po Meškovi ulici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tek dobre vol je  

Tek dobre volje je rekreativni tek, namenjen vsem udeležencem tekmovalnih tekov, vabljenim gostom 
in vsem drugim, ki želijo sodelovati. Tek bo potekal delno po progi za tek na 500m- do cerkve, nato 
okoli cerkve in nazaj proti cilju. 
 

 



 

PRIJAVNICA  
Bo locirana v prostorih Turistične pisarne  
 
GARDEROBE, WC-ji, tuši 
Bodo urejeni v prostorih Športnega centra Vinka Cajnka (ob atletskem stadionu). 
 
OGREVANJE  
Bo možno na  pločniku na Glavnem trgu, ter vzporednih ulicah in Kuharjevem parku, ki se nahaja cca 
250m od startno-ciljnega prostora. 
 
ŠTARTNE ŠTEVILKE  
Vsak tekmovalec prejme  štartno številko, ki jo je v skladu s Pravili za atletska tekmovanja potrebno 
imeti v celotni velikosti pripeto na prsih.  
 
PRITOŽBE 
Se ob vplačilu takse 50 € vloži v primeru kršenja atletski pravil v pismeni obliki v prijavnici najkasneje 
30 min po objavi uradnih rezultatov posamezne kategorije in se jo naslovi na pritožbeno komisijo.  
 
PROGLASITVE  
Se bodo izvedle po prihodu tekmovalcev posamezne kategorije v cilj. Prvi trije tekmovalci in 
tekmovalke v posamezni kategoriji prejmejo medalje. Prvi trije tekmovalci in tekmovalke Prvenstva 
Slovenije v dolgih tekih v kategoriji članov in članic, starejših ter mlajših mladincev in mladink prejmejo 
medalje AZS.  
 
ZDRAVNIŠKA SLUŽBA 
Bo prisotna ves čas tekmovanja, tako na terenu kot v primeru potrebe tudi v prostorih Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec.  
 
OSTALO  
Tekmovanje bo izpeljano v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.  

 
 

VSI UDELEŽENCI TEKMUJEJO PROSTOVOLJNO IN NA LASTNO 
ODGOVORNOST.  Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane 

predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev. 
 

 
Tek bo ob vsakem vremenu. 

 
 
Kontakti:  
GSM:  +386 40 432 152     
email: atletskiklub.sg@gmail.com,  
http://atletskiklub-sg.si 
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