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VABILO  IN   RAZPIS   NA    
 

DRUŽINSKI  16. TEK PO ULICAH TRŽIČA 
 
  

 

1. Kraj prireditve: TRŽIČ  
 

2. Datum tekmovanja: SOBOTA, 25. marec 2023, ob 10. uri – start pri Restavraciji Raj 
 

3. Prireditelj: Športna zveza Tržič in Vrtec Tržič   
 

4.  Prijave: Prijave na dan tekmovanja od 9. do 9.30 ure v prijavnici za stolpnico 
 

5. Pravila tekmovanja in dolžina proge: 
  

Udeleženci prireditve so družine z otroci, ki bodo tekli skupaj s startom ob 10. uri.   

Otroci stari od 1-3 leta tečejo skupaj s starši na razdalji 300 m. Start teka je pri Raju, cilj v Atriju 
Občine Tržič. Otroci in starši tečejo po levi strani gor in pri občini zavijejo v atrij.  
Otroci stari od 4-6 leta tečejo skupaj z vzgojiteljicami na razdalji 500 m. Start teka je pri Raju, cilj v 
atriju občine. Otroci in vzgojiteljice tečejo po levi strani gor in po desni dol do atrija obline.  Tek je 
netekmovalnega značaja in se zato ne meri čas in ne uvrstitev. 
 
Vsi udeleženci prireditve na njej sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema 
odgovornosti za morebitne poškodbe udeležencev pred, med in po tekmovanju. 
  

 
6. Prijave in startnina za tek   
Družine, ki se prijavijo na dan tekmovanja v prijavnici med 9. in 9.30 uro, plačajo startnino v višini 
17,00 €. Tek družin ne šteje za serijo tekov Gorenjska, moj planet. 
 

 

7. Informacije: 
Vse morebitne dodatne informacije dobite pri Ani Jerman, 031/336 290,  
jermana800@hotmail.com in Biserki Drinovec, 051/354 064, sportna.zveza.trzic@t-2.net. Vsa 
dodatna obvestila bodo objavljena na spletni strani ŠZ Tržič www.sztrzic.si, Facebooku ŠZ Tržič. 
 
Navedeni osebni podatki se zbirajo in obdelujejo za naslednji namen:  
- komunikacija glede prijave na tek 2023; - obveščanje o aktivnostih na prireditvi ; - analiza udeležbe na 
teku 2023. 
 
 

PRIREDITEV  DELNO SOFINANCIRA OBČINA TRŽIČ IN FUNDACIJA ZA ŠPORT. 
TEKMOVANJE BO IZVEDENO V VSAKEM VREMENU. 
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