
                       48. TABORNIŠKI TEK  

MUTA 2012 
 

 

NEDELJA, 27. MAJ 2012 
 
 

Društvo tabornikov Rod Bistrega potoka Muta v sodelovanju z društvom 
Durasport  vabi vse tabornike, ljubitelje teka in maratonce na tradicionalni 

48. taborniški tek, ki bo potekal na Zgornji Muti, na tekaških progah 
Muškega polja in Dobrave. 

 
Kategorije, dolžine prog in čas starta: 

 

Dečki, deklice do 7 let   – 300 m     9:30 
Dečki, deklice do 9 let   – 600 m     9:45 

Dečki, deklice do 11 let – 600 m   10:00 
Dečki, deklice do 13 let – 1500 m 10:15 

Dečki, deklice do 15 let – 1500 m 10:30 
 

Moški, ženske – 4 km in 8km   11:00 

 
kategorija moški d. ženske d. 

A do 19 let  8 km   do 29 let  8 km 

B 20 do 29 let  8 km   30 do 39 let  8 km 

C 30 do 39 let  8 km   40 do 49 let  8 km 

D 40 do 49 let  8 km   50 do 59 let  8 km 

E 50 do 59 let  8 km   60 do 69 let 4 km 

F 60 do 69 let  8 km   70 in več let 4 km 

G 70 do 79 let 4 km    

H 80 in več let 4 km   

 

 
Prijave in prevzem startnih številk na prireditvenem prostoru na igrišču OŠ 

Muta najpozneje uro pred startom kategorije! 
 

Vsi tekači Štajersko-koroškega pokala  prejmejo spominek, malico. Absolutna 

zmagovalca teka na 8km prejmeta pokal in praktično nagrado. Žrebanje 
nagrad! Prijavnina znaša 8 €, za otroške teke do 15 let starosti ni prijavnine. 

Tek je vključen v akcijo Slovenija teče in šteje za Štajersko-koroški pokal.  
Dodatne informacije: www.muta.si, Sašo Pavlič, tel. 041-263 012 

e-mail: saso.pavlic@muta.si , durasport@siol.com 

 
       VABLJENI! 

                                             

Zvesti dolgoletni tradiciji 

 

Ob dnevu tabornikov, 22. aprila, 

so taborniki Mute že leta 1960 

izvedli svoj prvi tek s startom in 

ciljem na idilični gozdni jasi na 

Gradišču nad Muto. Ostali so lepi 

spomini in ohranil se je k sreči in 

na veselje tabornikov in tekačev 

tek na Zg. Muti. Veselimo torej se 

letos že 48. izvedbe teka na Muti. 

Pozna kdo v Sloveniji starejšo 

tekaško prireditev? 

 

S spoštovanjem do tekačev. 

 

S tekom v naravi k zdravemu 

človeku. 
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