
Kjer lahko združite lažje kolesarjenje z odkrivanjem bogate 
kulturne in naravne dediščine Barja.

UČNA POT PO LJUBLJANSKEM BARJU
Izkoristite dve uri svojega časa za lahko kolesarjenje iz centra Vrhnike do Učne 
poti Bevke in nazaj. Na šest km dolgi učni poti se seznanite z edinstvenim 
prepletom naravne dediščine, zgodovine, arheologije in etnologije na pragu 
prestolnice. Lahko boste odkrivali, kako je človek živel na barjanski ravnici 
nekoč in danes.
Na desetih informativnih tablah boste spoznavali bogato kulturno dediščino, 
skrivnostno reko Ljubljanico, izkoriščanje studencev izpod osamelcev, 
nekdanje potovanje čez Ljubljansko barje, prilagajanje poplavam na 
Ljubljanskem barju in še mnogo več.

Vabljeni v Bevke, kamor  se boste radi vračali.

MALI PLAC & NARAVNI BISER
Na poti preko Barja, ki delno vodi po makadamu, boste lahko občudovali 
barjanski mozaik travnikov, njiv, gozdičev in vodotokov. Tu se skriva izjemna 
pestrost rastlinskih in živalskih vrst, ki so danes že prava redkost. Ob poti se 
lahko ustavite v naravnem rezervatu Mali plac in si ogledate Jurčevo šotišče, 
naravni spomenik državnega pomena.

ŠPORTNI PARK BEVKE & ODLIČEN PROSTOR ZA PIKNIK
 10.000 m2 novih športnih igrišč sredi neokrnjene narave.
 Odbojka na mivki, tenis, nogomet, košarka, otroška igrala.
 Fitnes, savna in bar z okrepčili.
 Znameniti slovenski kozolec Toplar.
 Odličen prostor za PIKNIK, ROJSTNI DAN, OBLETNICO, SINDIKALNE 

ZABAVE, POROKO,…

Samo 15 km od Ljubljane!

www.sportno-drustvo-bevke.si
GSM: 031 388 029Dobrodošli

Najamete lahko 
le prostor
z osnovno 
infrastrukturo
(žar, voda, 
elektrika,
hladilnik, mize 
in klopi …)
ali pa popolno 
gostinsko
oskrbo za vašo
brezskrbno 
zabavo!

3. 6. 2017
Z MODRIJANI

DODATNI PROGRAM:   
 11:00 -11:45: PRAVLJICA O MALEM PLACU IN KONCERT 

MOČVIRSKIH ŠKRATOV   
 12:00-13:00: ANIMACIJA ZA OTROKE S ČAROVNIKOM 

GREGORJEM                                                   
 13:00: RAZGLASITEV REZULTATOV TEKA  

oz. takoj po prihodu zadnjega tekača na 21 km v cilj  
Pozdrav predsednice KS Bevke ge. Nataše Tešar  
 

MED PODELITVIJO BODO NASTOPILI:   
 PLESNO NAVIJAŠKA AKROBATSKA SKUPINA ŽABICE
 OTROCI NA ROLERJIH in ŠPORTNI ŠKRAT ČULIBRK 

 
Po razglasitvi uspeha športnikov se bo nadaljevalo pestro športno 
in zabavno popoldne:   

 NAPIHLJIV GRAD ZA OTROKE, TRAMPOLIN, JAHANJE BIKA  
 

 TOČEN SLADOLED, PENA, KOKICE   
 DEGUSTACIJA NARAVNEGA JABOLČNEGA SOKA “ZDRAVA 

MALICA”   
 16:00 OGLED PIKNIK PROSTORA POD KOZOLCEM TOPLARJEM 

  

VELIKA VRTNA VESELICA POD ŠOTOROM
 17:00 ANSAMBEL TONI   

 18:00 VESELI MUZIKANTI
 20:00 MODRIJANI

   
Prireditev bo v vsakem vremenu, saj bodo za streho nad glavo 
poskrbeli Šotori Petre !   

Z MODRIJANI

soorganizator



PRIJAVE
 PREDPRIJAVE PREKO SPLETA

do 31. 5. do polnoči. Predprijava je veljavna samo, če je do 
navedenega datuma plačana prijavnina.
www.sportno-drustvo-bevke.si

 DVA DNI PRED PRIREDITVIJO
Prijavite se lahko v četrtek 1. 6. od 19. do 21. ure v v pisarni ŠD 
Bevke, ko bo možen tudi prevzem štartnih številk.

 NA DAN PRIREDITVE
Otroci: od 8:00 do 9:00
Odrasli: od 8:00 do 9:45

 DODATNE INFORMACIJE
www.sportno-drustvo-bevke.si
GSM: 031 388 029

KATEGORIJERAZPIS ZA
15. TEK BEVKE
PROGRAM

 KRAJ PRIREDITVE
Športni park Bevke.

 DATUM IN ČAS PRIREDITVE
Sobota, 3. 6. 2017, s pričetkom:
9:30 start otrok za tek na 500 min 1 km
Izvedli bomo ločene starte za deklice in dečke na 500m in 1km.
10:15 start odraslih za tek na 7, 14 in 21 km
Merjenje časov s čipi Jaguar v izvedbi Timing Poljane

 ORGANIZATOR PRIREDITVE
Športno društvo Bevke
www.sportno-drustvo-bevke.si

POTEK PROGE
 START IN CILJ TEKA

sta za vse kategorije na označenem
mestu v Športnem parku Bevke.

 KARAKTERISTIKE PROGE
OTROCI (500 m in 1 km)
Kros proga je speljana okoli Športnega parka Bevke (500m-1krog, 
1km-2 kroga).
ODRASLI (7, 14 in 21 km)
Krožna proga dolžine 7 km je speljana po obronkih vasi Bevke in 
poteka po asfaltu, makadamu, kolovozu, travniku in gozdni poti. 
Proga je v celoti označena s puščicami, trakovi in oznakami, ki 
označujejo razdaljo do cilja.
Na progi bo 5 okrepčevalnic in zdravniška oskrba v pripravljenosti.
(7 km-1 krog, 14 km-2 kroga, 21 km-3 krogi)

ODRASLI na 7, 14 in 21 km
A1: moški letnik1987 in mlajši – 7 km
A2: ženske letnik1987 in mlajše – 7 km
A3: moški letnik1987 in mlajši – 14 km
A4: ženske letnik1987 in mlajše – 14 km
A5: moški letnik1987 in mlajši – 21 km
A6: ženske letnik1987 in mlajše – 21 km
B1: moški letnik 1977-1986 – 7 km
B2: ženske letnik 1977-1986 – 7 km
B3: moški letnik 1977-1986 – 14 km
B4: ženske letnik 1977-1986 – 14 km
B5: moški letnik 1977-1986 – 21 km
B6: ženske letnik 1977-1986 – 21 km
C1: moški letnik 1967-1976 – 7 km
C2: ženske letnik 1967-1976 – 7 km
C3: moški letnik 1967-1976 – 14 km
C4: ženske letnik 1967-1976 – 14 km
C5: moški letnik 1967-1976 – 21 km
C6: ženske letnik 1967-1976 – 21 km
D1: moški letnik 1957-1966 – 7 km
D2: ženske letnik 1957-1966 – 7 km

OTROCI 500 m in 1 km
F1: dečki letnik 2008 in mlajši – 500 m
F2: deklice letnik 2008 in mlajše – 500 m
G1: dečki letnik 2006-2007 – 1 km
G2: deklice letnik 2006-2007 – 1 km
H1: dečki letnik 2004-2005 – 1 km
H2: deklice letnik 2004-2005 – 1 km
I1: dečki letnik 2002-2003 – 1 km
I2: deklice letnik 2002-2003 – 1 km

 PRIJAVNINA:

PRIPOROČAMO SPLETNO PRIJAVO
Ob vplačilu prijavnine prejme vsak tekmovalec kupon za brezplačen 
topel obrok hrane in brezalkoholni napitek ter tekaško majico 
prireditve. Prijavite se v predprijavah, ker je hitro, enostavno in 
najceneje! www.sportno-drustvo-bevke.si Prijavnino lahko 
nakažete na TRR ŠD Bevke št.: 02027-0017254754 s tem, da 
navedete pod namen: PRIIMEK, IME, LETO ROJSTVA in pod sklic: 15. 
TEK BEVKE. Če nakažete na TRR imejte ob prevzemu štartne številke 
s seboj potrdilo o plačilu. 

OBJAVA REZULTATOV
 NEURADNI REZULTATI

Neuradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski na prireditven-
em prostoru, ko večina tekačev priteče v cilj. O tem vas bo informiral 
povezovalec prireditve.
Pritožbe so možne do 30 minut po objavi neuradnih rezultatov pri 
vodji tekmovalnega dela prireditve.

 URADNI REZULTATI
Razglasitev rezultatov bo ob 13:00 oz. takoj po prihodu zadnjega 
tekača v cilj. 

 INTERNET
Po prireditvi bodo rezultati objavljeni na: www.sportno-drustvo-
bevke.si.

 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Na startu in cilju 
ter ob progi bosta organizirani rediteljska in zdravniška služba.

 GARDEROBA
V objektu Športnega parka Bevke bo tekmovalcem na razpolago 
garderoba s tuši. Za izgubo osebnih predmetov organizator  
prireditve ne odgovarja.

 NAGRADE
Prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo kolajne in lepe praktične 
nagrade! Vsak tekač prejme tekaško majico prireditve, topel obrok, 
pijačo in nekaj praktičnih nagrad ter čip s katrim se mu meri čas! 
Skupna vrednost vsega kar prejme vsak tekač je večja kot je 

 SPLOŠNA DOLOČILA
Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev in 
spremembe programa prireditve.
Prireditev bo OB VSAKEM VREMENU.

OTROCI ODRASLI
pred prijava 7 € 15 € 
na dan prireditve 10 € 18 €

PRIJAVNICA
15. TEK BEVKE
SOBOTA, 3. 6. 2017, OB 9:30 V ŠPORTNEM PARKU BEVKE

Prireditev bo povezoval izkušeni tekaški trener iz OK fit centra Robi 
Biderman.   

Prijavi se v predprijavah in prihrani čas in denar!

D3: moški letnik 1957-1966 – 14 km
D4: ženske letnik 1957-1966 – 14 km
D5: moški letnik 1957-1966 – 21 km
D6: ženske letnik 1957-1966 – 21 km
E1: moški letnik1956 in starejši – 7 km
E2: ženske letnik1956 in starejše – 7 km
E3: moški letnik1956 in starejši – 14 km
E4: ženske letnik1956 in starejše – 14 km
E5: moški letnik1956 in starejši – 21 km
E6: ženske letnik1956 in starejše – 21 km

prijavnina!  Najštevilčnejša tekaška ekipa prejme pokal 15. TEK 
BEVKE in brezplačni enkratni najem piknik prostora pod pristnim 
slovenskim kozolcem Toplarjem na Športnem parku Bevke. Vsi otroci 
prejmejo priznanja, prvi trije uvrščeni v posamezni kategoriji pa tudi 
medalje in praktične nagrade.

Strinjam se z objavo fotografij iz te prireditve za namen oglaševanja prireditve Tek Bevke in ŠD 
Bevke. Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Na startu, ob progi in na cilju bodo organizirani 
rediteljska in zdravniška služba ter 5 okrepčevalnic.


