
ŠPORTNO DRUŠTVO DREN DRENOV GRIČ - LESNO BRDO                                                                                   
vabi na 35. TEK po mejah KS Drenov Grič - Lesno Brdo,     

ki bo v TOREK, 02. maja 2017  od 10. ure dalje 

v Športnem parku »DREN« na Drenovem Griču pri Vrhniki. 

 
PROGE IN KATEGORIJE: 
•proga A (500 m) kat. 1 ml. cicibanke      letnik 2011 in mlajše 
•proga A (500 m) kat. 2 cicibanke     letnik 2008 - 2010 
•proga A (500 m) kat. 3 ml. cicibani      letnik 2011 in mlajši 
•proga A (500 m) kat. 4 cicibani     letnik 2008 - 2010 
•proga B (1000 m) kat. 5 ml. deklice   letnik 2005 - 2007 
•proga B (1000 m) kat. 6 deklice   letnik 2002 - 2004 
•proga B (1000 m) kat. 7 ml. dečki   letnik 2005 - 2007 
•proga B (1000 m) kat. 8 dečki   letnik 2002 - 2004 
•proga C (7 km) kat. 9 ženske A   letnik 1982 in mlajše 
•proga C (7 km) kat. 10 ženske B   letnik 1968 - 1981 
•proga C (7 km) kat. 11 ženske C   letnik 1967 in starejše 
•proga C (7 km) kat. 12 moški A   letnik 1982 in mlajši 
•proga C (7 km) kat. 13 moški B   letnik 1968 - 1981  
•proga C (7 km) kat. 14 moški C   letnik 1967 in starejši 
•proga D (14 km) kat. 15 moški A      letnik 1998 in mlajši 
•proga D (14 km) kat. 16 moški B   letnik 1988 - 1997 
•proga D (14 km) kat. 17 moški C   letnik 1978 - 1987 
•proga D (14 km) kat. 18 moški D   letnik 1968 - 1977 
•proga D (14 km) kat. 19 moški E   letnik 1958 - 1967 
•proga D (14 km) kat. 20 moški F   letnik 1957 in starejši 
•proga D (14 km) kat. 21 ženske enotna kategorija   
• 
 
ŠTARTNINA: 
• PROGA A -   500  m …………………   7 € 
• PROGA B - 1000  m……………………7 € 
• PROGA C -       7 km…………………12 €  
• PROGA D -     14 km…………………12 € 
 
KRATEK OPIS PROGE 
• Proga poteka po mejah KS Drenov Grič – Lesno Brdo in sicer po 

asfaltu, peščeni poti, obronku gozda in delu travnika. 
• Na progi bo poskrbljeno za okrepčila. 
 
ZDRAVSTVENA SLUŽBA: 
• Prireditelj zagotavlja zdravstveno službo na štartu / cilju. 
 
ČASOVNICA  
•08:00 prijave na štartu 
•09.45 ogled proge A (in proge B samostojno) 
•10.00 štart proga A, deklice, kategoriji 1. in 2. 
•10.10 štart proga A, dečki, kategoriji 3. in 4. 
•10.20 štart proga B, deklice, kategoriji 5. in 6. 
•10.35 štart proga B, dečki, kategoriji 7. in 8. 
•11.00 štarti za višje starostne kategorije 
•13.00 predvidena podelitev priznanj in praktičnih nagrad 
 

 
 
 
PRIZNANJA: 
• Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. 
• Vsak otrok prejme spominsko medaljo, prvi trije pa medalje. 
PRAVILA TEKMOVANJA 
• Organizator si pridržuje pravico diskvalifikacije v primeru, če: 

a) tekmovalec krši pravila Atletske zveze Slovenije. 
b) tekmovalec ne nosi štartne številke v skladu s pravili  Atletske 
zveze Slovenije. 
c) tekmovalec odteče drugačno razdaljo ali kategorijo, kot jo je 
prijavil ob dvigu štartne številke. 

• Tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. 
 
SPLOŠNE DOLOČBE: 
• Za svoje stvari  odgovarja vsak sam. 
• Vsak tekmovalec prejme topli obrok in napitek. 
• Organizator si pridržuje pravico do spremebe razpisnih pogojev, ter 

spremembe programa prireditev. 
• Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. 
 
INFORMACIJE: 
• www.sd-dren.si/tek 

www.drenovgric-lesnobrdo.si 
• info@sd-dren.si 
• gsm : 031 339 867, 040 845 423
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