
TEK ZA BORELO
SOBOTA, 24. 3. 2018, OB 9. URI

MLADINSKI POKALNI TEK

CLANSKI POKALNI TEK

Pričetek/start teka: ob 9:00 

Prijave: štartnina je 2€ na dan prireditve, 
med 8:30 in 9:30 

Dolžina proge: od 300 m do 2000 m 

Lokacija starta in cilj: Vrtojba, 
pri domu upokojencev  

Pričetek/start teka: ob 11:00 

Prijave: štartnina je 10€ na dan 

prireditve, med 8:30 in 9:30 

Dolžina proge: 9,5 km (začetni in končni 
del po asfaltu,  večinoma pa poteka po 

poljskih poteh - Vrtojbensko polje)  

Lokacija starta/cilja in prijav: 
Vrtojba, pri domu upokojencev  

v

INFO.: tel.: 05 393 80 09 
info@kstm-sempeter-vrtojba.si

V PRIMERU SLABEGA 
VREMENA TEK ODPADE
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ZAKLJUCEK PRIREDITVE
V

 Prehrana in podelitve bodo izvedene na sami lokaciji - 

pri domu upokojencev..

RAZPISNI POGOJI IN OSNOVNA PRAVILA TEKMOVALNEGA TEKA 

Pravico nastopa ima vsakdo, ki se je zdravstveno in psihično 

sposoben udeležiti tekmovanja in se pravočasno prijavi. Vsakdo 

tekmuje na lastno odgovornost. Organizator si pridržuje pravico 

preverjanja identitete posameznika. Spremstvo živali med 

tekom ni dovoljeno. Tekmovalec je dolžan upoštevati navodila 

organizatorja in spoštovati označbe na progah. Kršitev običajnih 

pravil tekmovanja (prerivanje, oviranje, krajšanje proge,...) se 

sankcionira z diskvalifikacijo tekmovalca. O diskvalifikaciji 

odloča vodja tekmovanja. Pismeni protesti se lahko vlagajo pri 

vodji tekmovanja. O protestu odloča komisija za proteste. 

 Odločitev komisije je dokončna.
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