
Nagrade za tekače: 
 

Pokali za prve 3 absolutno najhitrejše članice in člane 
na progi dolžine 10.700 metrov. 

 

Plakete za prve tri v posamezni kategoriji pri članicah, 
članih. 

 
Medalje po posameznih kategorijah za otroke.          

Tudi za Baby tek. 

 
 

 
Pomembno opozorilo: 

 
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 

 

Odgovornost za nastop mladih tekačev do 15. leta starosti na 

progah za člane in članice, prevzamejo starši oz. spremljevalci. 

 
Vsem nastopajočim se priporoča, da opravijo predhodni 

zdravniški pregled in so ustrezno kondicijsko pripravljeni! 
 
 

Ker proga poteka po slovenskem in hrvaškem ozemlju, mora 
imeti vsak tekač pri sebi osebni dokument. 

 
 

 

INFORMACIJE: 
 

TIC Razkrižje,  
tel. 02 584 99 12, gsm 041 878 448 

tic@razkrizje.si 
 

  OBČINA RAZKRIŽJE 

        

objavlja razpis za 

12. MEDNARODNI 

 
ki se bo odvijal v okviru 18. tradicionalne 

 prireditve Pozdrav jeseni. Tekaška prireditev sodi  

v sklop nacionalne prireditve  

 » SLOVENIJA TEČE ZA ZDRAVJE 2014 «   

in je iz ciklusa tekov za                                                   

POMURSKI POKAL V REKREATIVNIH TEKIH. 

                                                    

Petek, 15. 8. 2014 ob 17.00 uri 

Šprinc (Občina Razkrižje) 

mailto:tic@razkrizje.si


 

Tekmovalne kategorije, dolžine prog ter časi startov: 

 
TOČKOVALNE KATEGORIJE 
 Kategorije Letniki Dolžina proge Čas starta  

O
tr

o
ci

 

M/Ž A 2007 – 2008 300 m 17:10 
M/Ž B 2005 – 2006 300 m 17:20 
M/Ž C 2003 – 2004 900 m 17:30 
M/Ž D 2001 – 2002 1.500 m 17:45 
M/Ž E 1999 – 2000 1.500 m 18:00 

    

G
la

v
n

i 
te

k
 

M A 1995 in mlajši 10.700 m  

 

 

 

 

18:30 

M B 1994 – 1985 10.700 m 
M C 1984 – 1975 10.700 m 
M D 1974 – 1965 10.700 m 
M E 1964 – 1955 10.700 m 
M F 1954 – 1945 10.700 m 
M G 1944 in starejši 10.700 m 
Ž A 1985 in mlajše 10.700 m 
Ž B 1984 – 1975 10.700 m 
Ž C 1974 – 1965 10.700 m 
Ž D 1964 – 1955 10.700 m 
Ž E 1954 in starejše 10.700 m 

  

 
   Baby tek 2009 in mlajši 300 m 17:00 

    
Prireditev bo ob vsakem vremenu ! 

 

 

 

 
Kraj in datum: 

Šprinc (pri kapeli), 15. 8. 2014 

 

 

Prijave: 

Prijave za tek: 

na dan prireditve 

-od 16.30 do 16.45 ure za otroke in Baby tek, 

-člani in članice od 16.30 do 17.30 ure. 

 

Start:  ob 17.00 uri - otroški teki, 

ob 18.30 uri - glavni tek (članice, člani); 

Podelitev priznanj : ob 18.45  uri – otroci, 

ob 20.00 uri – članice in člani. 
 

 

Plačilo štartine: 

Članice in člani: 6 €, otroci: 3  €,                                                           

na startno-ciljnem prostoru ob dvigu startne številke, 

ki je za vse tekmovalce obvezna. 

 

Plačana startnina velja kot kavcija za  

osvežilne napitke in malico po končanem teku. 

 

 

Opis proge: 

 

Proga, ki je deloma asfaltirana, deloma makadamska je precej 

razgibana. Speljana je po idiličnem vinorodnem območju neokrnjene 

narave dveh sosednjih občin, Razkrižja na slovenski strani in Štrigove 

na hrvaški strani. 


