
 

 

 

 
   

   

 

 

14. TEK NA ŠPIČASTI VRH  

za pokal primorskih gorskih tekov 
 

Datum prireditve:      Nedelja 28.5.2017 

 

Start - Cilj:                V Zadlogu pri Bizarju ( Zadlog 42) – Špičasti vrh 

 

Ura starta:                 10:00 (mladina), 10:30 (člani 
                                   

Prijave:                       Na startnem mestu od 9:00  

 

Startnina:   Člani/ce    12 € 

   Fantje/ Dekleta    6 € (za Črnovrščane ni startnine) 
 

Opis proge:            Start teka je ob vznožju našega očaka na nadmorski višini okoli 720m pri Bizarju 

(Zadlog 42)  in nas za ogrevanje vodi po makadamski poti do vznožja, kjer zavije strmo v hrib. Po 

gozdnih poteh se vije med gostim drevjem, ki nam pomaga s svojo senco vse do vrha. Na približno 

polovici ture nam smerna puščica pokaže pot po bolj ravni cesti, tako da lahko pridemo malo do 

zraka. Ker kmalu zmanjka ceste, za pot izberemo dobro shojeno stezico, ki nas po grebenu pripelje 

do vrha 1128 m visoko nad morjem. Za mladino je polovična proga. Tekmovalci dobijo spominsko 

majico, malico, praktično nagrado, najboljši v kategorijah pa tudi pokale v obliki lokalnega simbola. 

Vsi skupaj pa bomo poskrbeli za odlično počutje. 

 

Vsi prav lepo vabljeni. 

 
ČLANI 

ČLANICE 

A 1987 – in mlajši - mlajši člani H 1991 – in mlajše - mlajše članice 

B 1986-1980 - člani I 1990-1982 - članice 

C 1979-1973 - starejši člani J 1981-1975 - starejše članice 

D 1972-1966 – mlajši veterani K 1974-1968 - mlajše veteranke 

E 1965 - 1959 - veterani L 1969-1960 veteranke 

F 1958 - 1951 - starejši veterani M 1959 in starejše - starejše veteranke 

G 1950 in starejši - super veterani 
  

FANTJE DEKLETA 

N 2004 in mlajši - mlajši dečki P 2004 in mlajše - mlajše deklice 

O  2001, 2002, 2003 - starejši dečki R 2001, 2002, 2003 - starejše deklice 

 

Dodatne informacije dobite pri: Florjan Lampe 041 659 193 

Razpis bo objavljen na strani www.primorskigorskiteki.si in na  

www. crnivrh.eu in na http://habetovenovice.blog.siol.net. 

http://www.primorskigorskiteki.si/
www.%20crnivrh.eu
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