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VABILO IN RAZPIS ZA 14. TEK PO ULICAH TRŽIČA 
 

ZA OSNOVNE ŠOLE 
 

1. Kraj prireditve: TRŽIČ  
2. Datum tekmovanja: SOBOTA, 28. marec 2020, ob 10.30 uri – start pred stolpnico 
3. Prireditelj: Športna zveza Tržič, Vrtec Tržič in KS Tržič 

4. Prijave: do 25. marca 2020  
5. Pravila tekmovanja in dolžine prog:  teče vsak razred posebej 

   

skupina A Dečki 1. r 2013 skupina B Deklice 1. r 2013 400 m 

skupina C Dečki 2. r 2012 skupina D Deklice 2. r 2012 400 m 

skupina E Dečki 3. r 2011 skupina F Deklice 3. r 2011 400 m 

skupina G Dečki  4. r 2010 skupina H Deklice  4. r 2010 700 m 

skupina I Dečki 5. r 2009 skupina J Deklice 5. r 2009 700 m 

skupina K Dečki 6. r 2008  skupina L Deklice 6. r 2008  700 m 

 
Pričetek tekmovanja bo ob 10.30 uri na štartnem prostoru pred stolpnico. Tekmovalci tekmujejo na lastno 
odgovornost oz. na odgovornost prijavitelja. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe 
tekmovalcev pred, med in po tekmovanju. Pri razvrščanju otrok se upošteva letnica rojstva in ne 
razred, v katerega hodi otrok.  
 
6.Karakteristike proge 
Proga je pretežno ravninska, z asfaltno podlago in poteka po trasi malega kroga. Dečki in deklice 1., 2. in 3. 
razreda bodo tekli v dolžini 400 m, dečki in deklice od 4. do 6. razreda pa v dolžini 700 m. 
7.  Priznanja in praktične nagrade: 
Tek ni tekmovalnega značaja, zato se ne meri čas in ne uvrstitev. Vsi sodelujoči prejmejo praktično darilo, 
vstopnico za celodnevno kopanje na Gorenjski plaži v Tržiču, ter kupon za palačinke. Med vsemi 
udeleženci osnovnošolskega teka bomo izžrebali lepe praktične nagrade naših sponzorjev. 
8.  Prijave in startnina za tek:   
Predprijave na tekmovanje so možne preko spletne aplikacije na naslovu www.gorenjska-
mojplanet.si/prijave/, najkasneje do srede 25. 3. 2020. Prijave na dan tekmovanja so možne od 9. do 9.45. 
ure v prijavnici, ki bo za stolpnico na avtobusnem obračališču in ustrezno označena. Tek po ulicah Tržiča je 
prvi tek v seriji Gorenjska, moj planet. Osnovnošolski tek šteje za udeležbo v seriji.  
Udeležba na teku je BREZPLAČNA.  
 
10. Žrebanje nagrad: 
Žrebanje nagrad bo ob 11.35 uri na prireditvenem prostoru pri Mestni kavarni Brodar. V atriju bo potekal 
animacijski program za otroke. Poskrbeli bomo za BREZPLAČNO poslikavo obraza, za zabavo pa bo 
postavljen napihljivi tobogan.  Potekale bodo delavnice na temo spomladanske velikonočne dejavnosti, kjer 
bodo otroci ustvarjali izdelke na omenjeno temo.  

 
11. Dodatne informacije: 
Vse morebitne dodatne informacije dobite pri Ani Jerman, 031/336 290, jermana800@hotmail.com in 
Biserki Drinovec, 051/354 064, sportna.zveza.trzic@t-2.net. Vsa dodatna obvestila bodo objavljena na 
spletni strani ŠZ Tržič www.sztrzic.si, Facebooku ŠZ Tržič. 
 

 

PRIREDITEV  DELNO SOFINANCIRA OBČINA TRŽIČ IN FUNDACIJA ZA ŠPORT. 
TEKMOVANJE BO IZVEDENO V VSAKEM VREMENU. 
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