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12. TRIGLAVOV TEK = HUMANITARNI TEK 
POMURSKI POKAL 2014 in v sklopu SLOVENIJA TEČE 

SOBOTA 20. SEPTEMBER 2014 

   
ŠTRKECOV TEK POTEKA NA IGRIŠČU Z UMETNO TRAVO, OSTALI TEKI IN POHODA PA V MIRNEM OKOLJU MED NJIVAMI. 

»POSTANITE TUDI VI DEL HUMANITARNE ZGODBE!!!« 
 
 

Št. Datum Ura Ime PRIREDITVE Kraj Organizator 
Kontaktna 

oseba e-mail telefon 

1. 
 

20.09. 
2014 

Prijave od 15.30 

Start otroci 16.30 

Triglavov tek 18.00 

12. Triglavov in Štrkecov 

humanitarni tek in pohod 
Športni center 

Predanovci 

Športni klub Triglav 

Predanovci 
Vitomir 

Fujs 
sk.triglav@siol.net  041 769 528 
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12. TRIGLAVOV TEK = HUMANITARNI TEK 
TEKMOVALNE KATEGORIJE 

 

Triglavov tek ČLANICE – 6 km = 2 kroga 

START ob 18.00 
Kategorija Leto rojstva 

A 1985 in mlajše 

B 1984 – 1975 

C 1974 – 1965 

D 1964 – 1955 

E 1954 in starejše 
 

Triglavov tek ČLANI – 9 km = 3 kroge 

START ob 18.00 

Kategorija Leto rojstva 

A 1995 in mlajši 

B 1994 – 1985 

C 1984 – 1975 

D 1974 – 1965 

E 1964 – 1955 

F 1954 – 1945 

G 1944 in starejši 
 

Rekreacijski tek – 3 km = 1 krog 

START ob 18.00 
Kategorija Spol 

A Ženske 

B Moški 
 
 

Štrkecov tek DEKLICE in DEČKI  

START ob 16.30 – do 17.30 

 

Start Leto rojstva Proga Krogi 

16.30 
2009 in mlajši - 

BABY 
200 m 

1 

16.40 2007 – 2008 300 m 1 

16.50 2005 – 2006 500 m 2 

17.10 2003 – 2004 700 m 3 

17.20 2001 – 2002 900 m 4 

17.30 1999 – 2000     1100 m 5 
 

 
DATUM 

SOBOTA 20.09.2014 

 
KRAJ 
- Športni center Predanovci 
 
Prijave 

- Od 15.30 do 16.20 ure deklice in dečki. 

- Od 15.30 do 17.20 ure članice, člani, 
rekreativci in pohodniki. 

 
Prijavnina 
- Triglavov tek    = 7 EUR  
- Rekreacijski tek  = 4 EUR  
- Pohod+nordijska = 4 EUR 
- Štrkecov tek     = 3 EUR 
 
Prijavnina se plača ob prijavi pri prijavni službi, kjer vsak 
udeleženec izpolni prijavnico in prejme štartno številko, 
ki jo preda organizatorju ob prihodu v cilj. 

 
Start tekov in pohoda+norgijska hoja 
- Štrkecov tek deklice in dečki = 16.30-17.30   
- Triglavov tek članice in člani = 18.00  
- Rekreacijski tek moški in ženske = 18.00  
- Pohod + nordijska hoja 5 km= 18.10 (v primeru 

dežja odpade) 

 
Razglasitev rezultatov in podelitev 

- Štrkecov tek = takoj po vsakem teku   

- Triglavov tek = 19.30  
- Rekreacijski tek = 19.30  
- Pohod + nordijska hoja = ni podelitve 

 

Nagrade 

1. Triglavov tek 
- pokali za prve tri moške in ženske tekmovalce absolutno 

- medalje za prve tri po kategorijah 

- malica, napitek  
2. Rekreacijski tek 
- medalje za prve tri v moški in prve tri ženski kategoriji 

- malica, napitek  
3. Štrkecov tek 
- spominske medalje za vse udeležence 

- medalje za prve tri po kategorijah 

- napitek  
4. Pohod in nordijska hoja 
- malica, napitek 
5. Žrebanje štartnih številk za vse udeležence 

 
Garderobe in tuši 
Na športnem centru je športni objekt v katerem je vsem 
udeležencem na razpolago  ženska in moška slačilnica 
s tuši. Za opremo in garderobo odgovarja vsak 
udeleženec sam.  

 
Pomembno opozorilo 
Vsak teče na lastno odgovornost in za sebe 
zdravstveno odgovarja ter prevzema vso odgovornost. 
Za udeležence mlajše od 15 let pa prevzemajo vso 
odgovornost starši. 

 
INFORMACIJE: 
Športni klub Triglav Predanovci 

Športno organizacijski referent 

Vitomir Fujs – 041 769 528 
tel.: +386 545-90-50  

fax.: +386 2 545-90-51 

www.hk-triglav.com;  

e-mail: sk.triglav@siol.net 
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12. TRIGLAVOV TEK = HUMANITARNI TEK 
 

V Športnem klubu Triglav Predanovci smo se člani odločili, da svoje prostovoljstvo skozi delovanje kluba preusmerimo tudi v 

HUMANITARNE namene in tako smo se odločili, da bo naša prireditev TRIGLAVOV TEK postala HUMANITARNA ZGODBA. 

 

Za nami je 10 uspešno organiziranih TRIGLAVOVIH TEKOV in 1. TRIGLAVOV HUMANITARNI TEK, tako nadaljujemo to naše 

novo obdobje, kjer bo vsaka naša tekaška prireditev nosila HUMANITARNO NOTO in tako postala HUMANITARNA ZGODBA. 

 

Vsako leto bomo skupaj z vsemi UDELEŽENCI, OBISKOVALCI in DONATORJI  pomagali sorodnim društvam ali našim članom,  ki si 

v teh časih – težkih časih težko pridobijo sredstva in jim bomo na ta način poskusili dodatno oplemenititi njihove želje in izpolnjevanje 

njihovega društvenega programa ali življenskih ciljev.  

 

Prav zaradi našega prostovoljnega srca bomo VSA SREDSTVA ZBRANA OD PRIJAVNINE namenili v HUMANITARNO 

NAMENE in tako bo vsak UDELEŽENEC, OBISKOVALEC in DONATOR sodeloval na svoj način v tej HUMANITARNI ZGODBI.  

 

V letu 2014 smo se odločili pomagati družini Darka Rogača iz Predanovec, ki si v Predanovcih ustvarja nov dom in v 
teh težkih časih, ko je zaposlen samo oče Darko si družina z dvema otrokoma želi vselitev v novi dom pred 
zimo, in da jim bo to uspelo, želimo priskočiti na pomoč tudi iz športnega kluba Triglav Predanovci  v katerega 

je včlanjen tudi oče Darko in je bil nekoč igralec hokeja na travi. 

 

Svečana predaja zbranih sredstev bo pred razglasitvijo rezultatov in podelitvijo za 12. Triglavov tek ob 19.30! 

 
Ob tej priložnosti Vas prosimo in vabimo, da se nam priključite in naše PROSTOVOLJSTVO nadgradite z vašim sodelovanjem na 12. 

Triglavovem teku, Štrkecovem teku, pohodu  ali obiščete našo prireditev ali DONIRATE svoje izdelke ali sredstva za uspešno izpeljavo 

HUMANITARNEGA TEKA ter se Vam že v naprej najlepše zahvaljujemo za sodelovanje in vso pomoč! 

 

Člani Športnega kluba Triglav Predanovci s  športnim pozdravom! 

 

»POSTANITE TUDI VI DEL HUMANITARNE ZGODBE!!!« 
 

 


