
 

 

 

 
   

   

 

 

VABILO NA 
17. TEK NA ŠPIČASTI VRH  

za pokal primorskih gorskih tekov 

 

Datum prireditve:      Sobota 29.08.2020 

Start - Cilj:                V Zadlogu na športnem igrišču STORŽICE ( 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 na športnem igrišču 

STORŽICE (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 in malico. Vsi skupaj pa bomo poskrbeli za odlično 

počutje. Zaradi ukrepov povezanih s COVID-19 bodo podeljene nagrade in pokali samo v absolutnih kategorijah.  
 

Vsi prav lepo vabljeni. 

Kategorije  

MOŠKI ŽENSKE FANTJE    

A… 1991 in ml. H…1995 in ml. N...2008 in ml. 
  

B… 1984 – 1990 I… 1986 – 1994 O… 2007, 2006, 2005 - star. 

C… 1977 – 1983 J… 1979 – 1985      

D… 1970 – 1976 K…1972 – 1978 DEKLETA    

E… 1963 – 1969 L…1964 – 1971 P...2008 in ml. 
  

F… 1955 – 1962 M…1963 in star. R… 2007, 2006, 2005 - star. 

G… 1954 in star.        

 

POSEBNE OMEJITVE UDELEŽBE, ZARADI UKREPOV POVEZANIH S COVID-19 

Na prireditvi lahko nastopijo samo zdravi tekmovalci, brez znakov okužbe dihal (kašelj, kihanje, izcedek iz nosa, 

bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v žrelu, vročina, glavobol) ali driske, ki o svojem zdravstvenem stanju 

podpišejo izjavo o svojem zdravstvenem stanju. S podpisano prijavnico udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih 

navede na prijavnici, resnični. Udeleženec izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in 

zdravstveno sposoben za tekmovanje. 

Za udeležbo mladoletnih udeležencev so odgovorni starši oziroma skrbniki. 

Udeleženec mora upoštevati vsa navodila organizatorja in sodeluje na lastno odgovornost. Udeleženec potrjuje, da 

pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal odškodninskih 

zahtevkov. 

Dodatne informacije dobite pri: Florjan Lampe 041 659 193 

Razpis bo objavljen na strani www.primorskigorskiteki.si  

http://www.primorskigorskiteki.si/

