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ŠPORTNO DRUŠTVO SOCKA 
 

prireja 

44..  TTEEKK  NNAA  KKIISSLLIICCOO    
((999944  mm))    

10.6.2012 ob 10.00 uri 

 
Vabljeni na 4. tek na Kislico, ki bo 10.6.2012, ob 10.00 

uri s startom pri gasilskem domu v Socki (330m) in 
ciljem na vrhu Kislice (994m). Za dobro družbo bo 

poskrbljeno. 
 

ŠTARTNINA: 
- MLADINA do 15 let – brezplačno 
- ODRASLI – 10 € 

 
KATEGORIJE: 
 - MOŠKI: - do 20 let 
   - od 21 do 30 let 
   - od 31 do 40 let 
   - od 41 do 55 let 
   - nad 55 let 
 - ŽENSKE: - skupno 
 
NAGRADE : 
Medalje za najhitrejše, spominske majice in praktične nagrade za vse tekmovalce. Denarne 
nagrade za najhitrejše po kategorijah. Pijača in topla malica za vse tekmovalce. 
 
PRIJAVE :  
Na dan prireditve od 9.00 do 9.50 ure. 
 
INFO:  
Gregor Jeseničnik; tel. 031-226-339, ali e-mail: sdsocka@gmail.com 
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Trasa gorskega teka na Kislico 
 
Trasa proge se nahaja na jugo-zahodnem  delo Kislice, z zbirališče pri gasilskem domu v 
Socki, ter zaključno prireditvijo pri brunarici na Strnadovem travniku. 
 
OPIS PROGE: 
Proga gorskega teka poteka predvsem po travnikih, gozdnih cestah in poteh , v prvem delu 
pa tudi po asfaltni cesti. Proga bo označena s PVC trakovi in smerokazi, ob progi pa bo tudi 
večje število redarjev. 
  
TEHNIČNI OPIS: 
Proga gorskega teka je dolga 5200 metrov s 680 metri višinske razlike, z več strmimi vzponi 
in nekaj ravninskimi odseki. Podlaga je iz zemlje, trave, korenin, skal in asfalta. Na trasi je 
lesena brv z ograjo. Označena bo s PVC trakovi in smerokazi.  
  
START: 330 mnv, CILJ: 980 mnv, NAJVIŠJA TOČKA: 994 mnv 
  
STARTNI PROSTOR: 
Start se nahaja pri gasilskem domu v Socki, tu bo tudi prostor za prijavo in prevzem startnih 
številk. 
 
CILJNI PROSTOR:  
Cilj se nahaja na Kislici in sicer 100 m za vrhom Kislice. 
 
PRIREDITVENI PROSTOR: 
Okrepčevalnica med tekom bo pri brunarici na Strnadovem travniku – približno na polovici 
proge, tukaj bo tudi zaključna prireditev, razglasitev zmagovalcev, hrana in pijača, ter WC. 
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Slika 1: Pogled na Kislico, smer Paškega kozjaka proti Konjiški gori  

 

 
Slika 2: Pogled iz zraka z višinskim grafom 


