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ŠŠppoorrtt  iinn  zzaabbaavvaa

   
Trbojska rekreativna tekaška ekipa vas 
strašljivo noč v letu, noč, ko se čarovnice, duhovi in 
ostala strašljiva bitja podajo na sprehod po Zemlji, 
vabi na obalo Trbojskega jezera, kjer za vas 
pripravlja NAJZABAVNEJŠO ŠPORTNO 
REKREATIVNO PRIREDITEV V SLOVENIJI, imenovano 
TRBOJSKA T’MA.  

Prireditev bo združila navdušence teka, pohodništva in zabave, 
zagotovila pester spremljevalni program za na
2013 s pričetkom ob 17. uri na obali Trbojskega jezera (pri Kranju).

 

 

Za odrasle udeležence pripravljamo nočni rekreativni tek na 5 in 10 kilometrov ter pohod z 

baklami na 5 kilometrov. Za najmlajše 

Po končanem rekreativnem teku sledi podelitev priznanj najboljšim in 

s skupino ZMELKOOW,  s kater

Trasa bo ponudila čarobno tekaško in pohodniško doživetje, saj bo speljana po 
makedamski cesti (Trboje 
nasmejanimi bučami. 

Vsak udeleženec bo prejel bon za topel obrok, pijačo na okrepčevalnica
Najmlajše in našemljene udeležence 

Zelo priporočljive so ročne ali čelne svetilke, saj trasa ni osvetljena.

 

 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO TRBOJE, Trboje 39, Kranj 
Gsm: (070) 878-498,  e-pošta: klemen.botar@gmail.com 

www.trte.si 

BBBOOOJJJSSSKKKAAA   TTT’’’MMMAAA 
aa  zzaa  nnoočč  ččaarroovvnniicc  ss  sskkuuppiinnoo  ZZMMEELL

Trbojska rekreativna tekaška ekipa vas na najbolj 
strašljivo noč v letu, noč, ko se čarovnice, duhovi in 

ja podajo na sprehod po Zemlji, 
obalo Trbojskega jezera, kjer za vas 

pripravlja NAJZABAVNEJŠO ŠPORTNO – 
REKREATIVNO PRIREDITEV V SLOVENIJI, imenovano 

bo združila navdušence teka, pohodništva in zabave, 
zagotovila pester spremljevalni program za najmlajše. Odvijala se bo v četrtek, 31. 10. 
2013 s pričetkom ob 17. uri na obali Trbojskega jezera (pri Kranju). 

Za odrasle udeležence pripravljamo nočni rekreativni tek na 5 in 10 kilometrov ter pohod z 

. Za najmlajše pogumneže pa tek na 500 metrov in čarobne urice

Po končanem rekreativnem teku sledi podelitev priznanj najboljšim in nepozaben 

,  s katero bomo še dolgo v noč preganjali TRBOJSKO T

Trasa bo ponudila čarobno tekaško in pohodniško doživetje, saj bo speljana po 
Trboje – Žerjavka – Voklo – Prebačevo - Trboje

Vsak udeleženec bo prejel bon za topel obrok, pijačo na okrepčevalnicah in posebno darilo. 
in našemljene udeležence pa čaka v cilju prav posebno presenečenje.

Zelo priporočljive so ročne ali čelne svetilke, saj trasa ni osvetljena.

AA   
LLKKOOOOWW  

bo združila navdušence teka, pohodništva in zabave, hkrati pa bo 

Odvijala se bo v četrtek, 31. 10. 

Za odrasle udeležence pripravljamo nočni rekreativni tek na 5 in 10 kilometrov ter pohod z 

pa tek na 500 metrov in čarobne urice. 

nepozaben žur v maskah 

TRBOJSKO T’MO! 

Trasa bo ponudila čarobno tekaško in pohodniško doživetje, saj bo speljana po poljski 
Trboje) in okrašena z 

h in posebno darilo. 
prav posebno presenečenje. 

Zelo priporočljive so ročne ali čelne svetilke, saj trasa ni osvetljena. 



 

ŠPORTNO DRUŠTVO TRBOJE, Trboje 39, Kranj 
Gsm: (070) 878-498,  e-pošta: klemen.botar@gmail.com 

www.trte.si 

 

PREDVIDENI PROGRAM: 

16:30 – PRIHOD UDELEŽENCEV IN ZBIRANJE PRIJAV 

17:00 – OTROŠKI TEK PRED ČAROVNICO (500 M) 

17:30 – POHOD Z BAKLAMI(5 KM) 

18:30 – TEK HRABRIH (5 IN 10 KM ) 

20:30 – RAZGLASITEV IN PODELITEV NAGRAD  

21:00 – ŽUR S SKUPINO ZMELKOOW                    

PRIJAVE 

PREDPRIJAVE do 29. 10. 2013 preko spletne strani: www.trte.si (POHODNIKI – 5 EUR, 
TEKAČI – 10 EUR) 

PRIJAVE na prireditvi od 16:30 do 18:00. 
 
ŠTARTNINA  

PREDPRIJAVE: POHODNIKI - 5 EUR in TEKAČI- 10 EUR 

PRIJAVE NA DAN PRIREDITVE: POHODNIKI – 5 EUR, TEKAČI - 15 EUR 

ZA NAJMLAJŠE UDELEŽENCE JE UDELEŽBA BREZPLAČNA.  
 
Znesek za prijavnino nakažite na TRR: SI56 0313-8100-0450-127. 
Pri tem se navedite sklic : letnico rojstva -9-6.  
Naslov društva: ŠPORTNO DRUŠTVO TRBOJE , Trboje 39, Kranj 4000. 
Koda namena: ADVA. 
Namen: TRBOJSKA TMA - ŠTARTNINA. 

 

Za dodatne informacije vam je na voljo vodja prireditve, Klemen Boštar (gsm: 070 878 498, 
e-mail: klemen.botar@gmail.com). 

PRIDITE IN SKUPAJ Z NAMI PREŽENITE T’MO!!! 

 

Športni pozdrav, 

Vodja prireditve                    Predsednik ŠD Trboje 
Klemen Boštar                                                            Miha Čermelj 

 


