
       

 

 

 

R  A  Z  P  I  S 
 

Smučarsko društvo STRAHOVICA iz Sela pri Vodicah organizira v petek, 07. junija 

2019,  tradicionalni,  že 38. GOZDNI TEK PO RAŠICI za pokal Gorenjskega odreda. 

 

Prijave:  do 30 minut pred startom kategorije pri domu SD STRAHOVICA.  

 

Udeleženci tekmujejo v naslednjih starostnih skupinah:  dolžina proge  

 

Dečki in deklice F:  letnik  2014 in  mlajši   (150 m) promocijski tek 

Dečki in deklice A:  letnik  2012 in  2013   (600 m)  

Dečki in deklice B:   letnik  2010 in 2011  (600 m) 

Dečki in deklice C:  letnik  2008  in 2009           (2000 m) 

Dečki in deklice D:  letnik  2006  in  2007            (2000 m) 

Dečki in deklice E:  letnik  2004  in  2005            (2000 m) 

 

MOŠKI:        

“A”  16-20  let letnik  1999-2003  (mladinci)  (8700 m)   

“B”  21 - 40 let letnik  1979-1998      (8700 m) 

“C”  41 - 50 let letnik  1969-1978     (8700 m) 

“D”  51 - 60 let letnik  1959-1968    (8700 m) 

“E”   61 let in star.  letnik  1958 in star.     (8700 m) 

 

 ŽENSKE:  

“A”   od 16-20 letnik  1999-2003  (mladinke)  (5400 m) 

“B”  21 - 40 let letnik  1979-1998      (5400 m) 

“C”  41 - 50 let letnik  1969-1978     (5400 m) 

“D”  51 - 60 let letnik  1959-1968    (5400 m) 

“E”   61 let in star.  letnik  1958 in star.     (5400 m) 

 

Start za starostno skupino deklice in dečki F bo ob 17.00,  za skupini A in B ob 17.10, za 

skupine C,  D in E  ob 17.20,   start članskih kategorij    ob 18.30. 

Proge so speljane po severnem pobočju Rašice, pretežno po gozdnih in makadamskih 

poteh. 

Razglasitev rezultatov bo pred domom SD STRAHOVICA; za deklice in dečke ob 17.30, 

za članske kategorije pa 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. 

Prvi trije tekmovalci v vsaki skupini prejmejo kolajne, za najboljši čas na progi pa 

pokal v trajno last.  Najboljša ekipa (ženske in moške kategorije) prejme prehodni pokal 

Gorenjskega odreda. Za ekipno razvrstitev štejejo 3 najboljši rezultati ekipe; 1 rezultat 

iz skupin A,B,C,D,E - ženske in 2 (različna skupina!) rezultata iz skupin A,B,C,D,E - 

moški. Startnina 10  EUR,  za osnovnošolske kategorije  startnine NI ! 

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.  

 

  Tek velja za » 4. JUNIJSKI TEKAŠKI POKAL« 

 
 

Informacije: www.strahovica.si   

           Miha Kimovec, gsm 031 209 745  SD STRAHOVICA 

                      Dare Borčnik, gsm 031-755 023  Sekcija za teke   


