
 
26. REKORD ŠMARNE GORE 

Petek, 1. oktober 2021 
 

R A Z P I S  /   dec. 2020 

 
 

Organizator: Tekaški klub Šmarnogorska naveza 

Kraj in datum: Tacen;  petek, 1.oktober 2021 od 16:30 dalje 

Prijave:  samo v pred-prijavi do vključno ponedeljka, 27. sept. 2021 

Startnina: 20€; pred-prijava je veljavna ob plačilu startnine! 
➢ V primeru prijave za obe tekmi (petkov Rekord in sobotni Tek), velja skupna startnina 30€  

Prevzem štartnih številk:  na dan tekmovanja pri Policijski akademiji v Tacnu od 15:30 do 17:00 (tam je možno 
tudi parkiranje) 

Kategorije: ženske/moški; mladinci, člani, mlajši-starejši veterani 

Start: neposredno ob vznožju Šmarne gore v Tacnu  

Urnik štartov:    
➢ 16:50 ŽENSKE - vse kategorije 
➢ 17:10 MOŠKI - vse kategorije 

Organizator si pridržuje možnost spremembe urnika in organizacije štartov glede na število prijav.  
Dokončen urnik bo objavljen dan po zaključku pred-prijav na spletnih straneh. 

Proga: štart je ob vznožju Šmarne gore v Tacnu (pri »stopnici«), po poti »čez korenine« do cilja na vrhu Šmarne 
gore. 

➢ dolžina proge je 1,85km, višinska razlika štart/cilj 360m;  
➢ proga bo na ključnih mestih označena s puščicami, na progi bodo redarji. 
➢ Rekord proge - moški:   10:59 – Filimon ABRAHAM (GER), 9.Okt.2020 
➢ Rekord proge - ženske:   13:18 – Mateja KOSOVELJ (SLO),   4.Feb.2006 

Limitni čas: tekmovalci, ki bodo za progo porabili več kot 30min, bodo zabeleženi v rezultatih kot »odstop«. 

Prevoz garderobe na cilj  je organiziran. 

Okrepčevalnica: na cilju bo okrepčevalnica s hrano in pijačo.  

Nagrade, priznanja:  
➢ ob prijavi vsak tekmovalec prejme lepo praktično darilo 
➢ prvi trije tekmovalci v vsaki starostni kategoriji prejmejo kolajne in praktične nagrade, 
➢ absolutno najhitrejši moški in ženske prejmejo denarne nagrade. 
➢ Posebne nagrade za izboljšan rekord proge 

Razglasitev rezultatov je predvidena ob 18:15 v ciljnem prostoru na vrhu Šmarne gore. 

Kombinacija Rekorda in Teka – vsi, ki bodo uvrščeni na obeh tekmah (ne glede na kategorijo in progo Teka), 
bodo sodelovali v žrebanju  lepih praktičnih nagrad. Ženska in moški z najboljšim seštevkom časov na obeh 
tekih bosta dobila posebni nagradi (pri Teku se upošteva samo proga 10km). 

ORGANIZATOR si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev Razpisa. 

Informacije: Boštjan Novak, 041 670-141, bostjan.nov@gmail.com  

mailto:bostjan.nov@gmail.com

