
 
    

 

 
42. TEK  NA  ŠMARNO  GORO  

WMRA MEDNARODNA  TEKMA 

R A Z P I S  /   dec. 2020 

 
ORGANIZATOR: »Tekaški klub Šmarnogorska naveza« v sodelovanju z gostilno Ledinek, odborom za gorske 

teke pri AZS, Svetovno zvezo za gorske teke (WMRA) in svetovno atletsko zvezo (WA). 

DATUM:  SOBOTA, 2. OKTOBER 2021; štart ob 10:00 

KRAJ: Ljubljana, športni park Policijske akademije, Tacen pod Šmarno goro (Rocen) 

PROGE  - dolga proga poteka po gozdnih poteh Šmarne gore in Grmade. Start je na Rocnu; na Grmadi je leteči, 
na Šmarni gori pa končni cilj. Ostale proge potekajo po delih dolge proge. 

   dolžina vzponi spusti kategorije 
➢ proga »A«: 0,6 km* 80 m / otroci 12-14 
➢ proga »B«: 2,5 km* 245 m 30 m otroci 16 
➢ proga »C«: 4,8 km* 405 m 50 m mladinci, st.veterani 
➢ proga »D«: 10,0 km* 705 m 350 m člani, ml.veterani 

 Proge so v celoti označene v skladu s pravili AZS. 

KATEGORIJE: 
 Proga »A«: mlajše deklice in  dečki, deklice in dečki (kategoriji M1 in Z1 ter M2 in Z2) 
 Proga »B«: starejše deklice in dečki (kategoriji M3 in Z3) 
 Proga »C«: mladinke in mladinci ter veterani/veteranke (55 let in starejši) 
 Proga »D«: članice/člani, veteranke/veterani do 55 

PRAVICA NASTOPA je neomejena glede na razpisane kategorije. Tekmovalci nastopajo na lastno 
odgovornost; organizator priporoča predhodni zdravstveni pregled. Udeleženci s podpisom prijavnice 
soglašajo s tem razpisom in pravili AZS in WA za organizacijo tekem v gorskih tekih. 

RAZGLASITEV REZULTATOV  TEKA bo ob 12:30 na vrhu Šmarne gore. 

ORGANIZATOR BO ZAGOTOVIL: 

• medalje Teka za prve tri in pokal za zmagovalca v vsaki kategoriji 

• spominsko darilo in prehrano na cilju za vsakega tekmovalca 

• predstavitveni bilten pred tekmovanjem in bilten z rezultati po tekmovanju 

• prevoz opreme z starta na cilj 

• bogate nagrade za najboljše  

PRIJAVE bo sprejemal organizator izključno preko spletne strani »prijavim.se« do 27. septembra. 

STRATNINA:   progi C-D: 20€, progi A-B: 10€; pred-prijava je veljavna ob plačilu startnine! 
➢ V primeru prijave za obe tekmi (petkov Rekord in sobotni Tek), velja skupna startnina 30€ 

ORGANIZATOR si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev Razpisa. 

INFORMACIJE:  

• Tomo Šarf,       tel: 041 785 859;  e-mail:  tomo.sarf@helios.si    ali  

• Matic Plaznik, tel: 041 561 566;  e-mail: matic.plaznik1@gmail.com  ali 

• Gostilna Ledinek, Šmarna gora, 1211 Lj-Šmartno, tel.: (01) 51 16 555 

• Podrobnosti - spletna stran: www.smarnogorski-teki.si  

http://www.smarnogorski-teki.si/

