
 

 
RAZPIS ZA 

14. TEK BEVKE 
 
 

 PROGRAM  

 
o KRAJ PRIREDITVE 
      Športni park Bevke. 

 
o DATUM IN ČAS PRIREDITVE 

Sobota, 4.6.2016, s pričetkom: 
 

9:30 start otrok za tek na 500 m 
      in 1 km. 

Izvedli bomo ločene starte za deklice in 
dečke na 500m in 1km.  
 

10:15 start odraslih za tek na 7, 14 in 21 
km 

 
     
o Merjenje časov s čipi Jaguar v izvedbi 

 
 
 

o ORGANIZATOR PRIREDITVE 
Športno društvo Bevke 

 

 

 POTEK PROGE 

 
o START IN CILJ TEKA 
      sta za vse kategorije na označenem   
     mestu v Športnem parku Bevke. 
                        

 

 
 

 

 

 KARAKTERISTIKE PROGE 

 
o OTROCI (500 m in 1 km) 
Kros proga je speljana okoli Športnega          
parka Bevke (500m-1krog, 1km-2 kroga). 
 
o ODRASLI (7, 14 in 21 km) 
Krožna proga dolžine 7 km je speljana                                             
po obronkih vasi Bevke in poteka po asfaltu, 
makadamu, kolovozu, travniku in gozdni 
poti. Proga je v celoti označena s puščicami, 
trakovi in oznakami, ki označujejo razdaljo 
do cilja.  
Na progi bo 5 okrepčevalnic in zdravniška 
oskrba v pripravljenosti. 
 
 

 KATEGORIJE  

 
o OTROCI 500 m in 1 km 
F1: dečki letnik 2007 in mlajši – 500 m 
F2: deklice letnik 2007 in mlajše – 500 m 
G1: dečki letnik 2005-2006 – 1 km 
G2: deklice letnik 2005-2006 – 1 km 
H1: dečki letnik 2003-2004 – 1 km 
H2: deklice letnik 2003-2004 – 1 km 
I1: dečki letnik 2001-2002 – 1 km 
I2: deklice letnik 2001-2002 – 1 km 

 
o ODRASLI na 7, 14 in 21 km 
A1: moški letnik1986 in mlajši – 7 km 
A2: ženske letnik1986 in mlajše – 7 km 
A3: moški letnik1986 in mlajši – 14 km 
A4: ženske letnik1986 in mlajše – 14 km 
A5: moški letnik1986 in mlajši – 21 km 
A6: ženske letnik1986 in mlajše – 21 km 
B1: moški letnik 1976-1985 – 7 km 
B2: ženske letnik 1976-1985 – 7 km 
B3: moški letnik 1976-1985 – 14 km 
B4: ženske letnik 1976-1985 – 14 km 
B5: moški letnik 1976-1985 – 21 km 
B6: ženske letnik 1976-1985 – 21 km 
C1: moški letnik 1966-1975 – 7 km 
C2: ženske letnik 1966-1975 – 7 km 
C3: moški letnik 1966-1975 – 14 km 
C4: ženske letnik 1966-1975 – 14 km 
C5: moški letnik 1966-1975 – 21 km 
C6: ženske letnik 1966-1975 – 21 km 
D1: moški letnik 1956-1965 – 7 km 
D2: ženske letnik 1956-1965 – 7 km 
D3: moški letnik 1956-1965 – 14 km 
D4: ženske letnik 1956-1965 – 14 km 
D5: moški letnik 1956-1965 – 21 km 
D6: ženske letnik 1956-1965 – 21 km 
E1: moški letnik1955 in starejši – 7 km 
E2: ženske letnik1955 in starejše – 7 km 
E3: moški letnik1955 in starejši – 14 km 
E4: ženske letnik1955 in starejše – 14 km 
E5: moški letnik1955 in starejši – 21 km 
E6: ženske letnik1955 in starejše – 21 km 



 

 PRIJAVE  

 
o PREDPRIJAVE PREKO SPLETA  
do 1.6. do polnoči. Predprijava je veljavna 
samo, če je do navedenega datuma plačana 
prijavnina. 

www.sportno-drustvo-bevke.si 

 
o DVA DNI PRED PRIREDITVIJO 
Prijavite se lahko v četrtek 2. 6. od 19. do 21. 
ure v Športnem parku Bevke, ko bo možen 
tudi prevzem štartnih številk. 
  
o NA DAN PRIREDITVE 
Otroci: od 8:00 do 9:00 
Odrasli: od 8:00 do 9:45 
 
o PRIJAVNINA: 

 OTROCI ODRASLI 

pred prijava 7 € 15 € 
na dan prireditve 10 € 18 € 

 
Ob vplačilu prijavnine prejme vsak 
tekmovalec kupon za brezplačen topel 
obrok hrane in brezalkoholni napitek ter 
tekaško majico prireditve. 
Priporočamo spletno prijavo, ker je cena nižja 
in se izognete gneči pred startom. 
Prijavnino lahko nakažete na TRR ŠD Bevke 
št.: 02027-0017254754 s tem, da navedete 
pod namen: PRIIMEK, IME, LETO ROJSTVA 
in pod sklic: 14. TEK BEVKE 
V primeru nakazila na TRR imejte ob 
prevzemu štartne številke s seboj potrdilo o 
plačilu. 
 

 NAGRADE 

 
Nagradni sklad sestavljajo praktične 
nagrade. 
Prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo 
kolajne in praktične nagrade. Najštevilčnejši 
tekaški ekipi bo podeljen pokal 14. TEK 
BEVKE. 
Vsi otroci prejmejo priznanja, prvi trije 
uvrščeni v posamezni kategoriji pa tudi 
medalje in praktične nagrade. 
 

 OBJAVA REZULTATOV 

 
o NEURADNI REZULTATI  
Neuradni rezultati bodo objavljeni na oglasni 
deski na prireditvenem prostoru, ko večina 
tekačev priteče v cilj. O tem vas bo informiral 
povezovalec prireditve. 
Pritožbe so možne do 30 minut po objavi 
neuradnih rezultatov pri vodji tekmovalnega 
dela prireditve. 
      
 

 
o URADNI REZULTATI 
Razglasitev rezultatov bo ob 13:00 oz. takoj 
po prihodu zadnjega tekača v cilj. 
 
o INTERNET 
Po prireditvi bodo rezultati objavljeni na: 
www.sportno-drustvo-bevke.si. 
 

 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno 
odgovornost. Na startu in cilju ter ob progi 
bosta organizirani rediteljska in zdravniška 
služba. 

 

 GARDEROBA 
V objektu Športnega parka Bevke bo 
tekmovalcem na razpolago garderoba s tuši. 
Za izgubo osebnih predmetov organizator 
prireditve ne odgovarja.  
 

 SPLOŠNA DOLOČILA 
Organizator si pridržuje pravico do 
spremembe razpisnih pogojev in  spremembe 
programa prireditve.  
Prireditev bo OB VSAKEM VREMENU. 
 

 DODATNI PROGRAM: 
 
o GLASBENA ANIMACIJA ZA OTROKE S ČAROVNIKOM 

GREGOM 

o TOBOGAN ZA OTROKE 
o PLESNO NAVIJAŠKO AKROBATSKA SKUPINA ŽABICE 
o PREDSTAVITEV VZPONA NA KRIM ZA POKAL ''KRIMKO'' 
o OGLED PIKNIK PROSTORA POD KOZOLCEM TOPLARJEM 

o DEGUSTACIJA NARAVNEGA JABOLČNEGA SOKA 

''ZDRAVA MALCA'' 
o PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI CENTRA ZA KREPITEV 

ZDRAVJA ZD VRHNIKA 
o ANSAMBEL KRIMSKI LISJAKI 

o PRIKAZ NORDIJSKE HOJE 
o ŠPORTNI ŠKRAT ČULIBRK-tečaji rolanja, telovadba za 

predšolske otroke, animacija na zabavah… 

 

 ob 19:00 VELIKA VRTNA 

VESELICA POD ŠOTOROM 
ANSAMBEL DONAČKA 

 

 
 

DODATNE INFORMACIJE 
www.sportno-drustvo-bevke.si 
GSM: 031 388 029 

http://www.sportno-drustvo-bevke.si/
http://www.sportno-drustvo-bevke.si/
http://www.sportno-drustvo-bevke.si/

