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LITIJSKI TEK - sobota 15.6.2013 ob 9.00 uri 
 

• Litijski prehodni pokal - tekmovanje rekreativcev nad 19 let 
 

- Namen in cilj prireditve:  v sklopu praznika Občine Litija organizirati vsaj eno množično športno 
prireditev, navdušiti mlade in stare za tek in redno športno rekreativno vadbo, obuditi tradicijo nekoč 
že uveljavljene športne prireditve v Litiji in jo v današnjem času še nadgraditi ter povezati  z ostalo 
družbeno skupnostjo, javnostjo in dejavniki okolja. 
 

- Trasa litijskega teka - za prehodni pokal rekreativcev …  glej zemljevid (rjave smer. puščice) 
 

 
 
* Ekipni Litijski tek za vse rekreativce in ljubitelje teka - ekipo 4 članov sestavljajo 4 odrasli v starejši 
od 19 let in  obvezno: 2 moška in 2 ženski;  … dolžina proge je cca 4,5 km.  
 

Ekipe lahko sestavijo društva, šole, podjetja, zavodi, firme ali pa 4 posamezniki v neformalni skupini, 
prve tri uvrščene ekipe prejmejo priznanja in priložnostne nagrade,  najbolje uvrščeni ekipi iz 
območja Litija (vsi člani - občani občine Litija) pa prehodni občinski ekipni tekaški pokal. 
Vabljene tudi vse druge ekipe iz sosednjih občin in iz drugih krajev – želimo si, da bi nadgradili 
tekaške trojke v četvorke, … saj gre tudi za popularizacijo teka, spoznavanje in druženje tekačev.  
 
 



- Pravila tekmovanja: 
Vsaka ekipa šteje 4 tekače, od tega 2 moška in 2 ženski, vsi morajo preteči celotno traso proge, v 
skupni rezultat ekipe pa se upoštevajo najboljši trije doseženi časi.  Ekipa, ki ima najmanjši seštevek  
3 časov osvoji prehodni tekaški pokal, na katerega bomo vgravirali letnico in ime ekipe zmagovalke. 
 
- Ostala navodila in splošna določila:  
 
Prijavnina: 40 EUR za ekipo 4 odraslih, vsak udeleženec prejme po končanem teku spominsko majico, 
osvežilni napitek in toplo malico. Obvezne so vnaprejšnje poimenske  prijave ekip organizatorju teka, 
vsaj do četrtka, 13.6.2013, za prijave na štartu - udeležencem ne zagotavljamo spomin.majic. 
 

Za čas tekaške prireditve bodo zaprte posamezne ceste, ki se nahajajo v območju trase, obvozi bodo 
označeni, posebnih parkirišč za udeležence ne bo, možno je uporabiti obstoječa parkirišča v okolici.  
Na športnem igrišču Rozmanov trg bo postavljen priročni šotor za preoblačenje, za garderobo  in 
hrambo osebnih predmetov organizator ne prevzema odgovornosti.  
 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ekipnega teka bo takoj po končanem teku na 
prireditvenem prostoru ob štartno ciljnem prostoru.  Uradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani 
javnega zavoda ZKMŠ Litija. Rok za pritožbe ekip v zvezi z nepravilnostmi ali nespoštovanja pravil je 
največ 15 min po končanem teku pri organizatorju teka. Prehodni tekaški pokal najboljši litijski ekipi 
bo podeljen na večerni prireditvi ob občinskem prazniku. 
 

Vsaka ekipa s prijavo jamči za zdravstveno sposobnost prijavljenih udeležencev na dan tekmovanja, 
za eventuelne poškodbe in nujne zdravstvene primere bo poskrbljeno s strani splošne zdravstvene 
službe organizatorja. Vsak udeleženec teče na lastno odgovornost. 

------------------------------------- 
Poleg tekmovanja za ekipni rekreativni prehodni pokal bodo organiziran tudi drugi promocijski teki in odprti 
litijski tek - v naslednjih starostnih kategorijah in dolžinah proge: 
 

I. 9.00  Šolski ekipni tek (OŠ ekipe/ I.triada) za prehodni občinski tekaški pokal … caa 400 m  
in promocijski družinski tek (starši + predšolski otroci) 

II. 9.15  Šolski ekipni tek (OŠ ekipe /II.in III.) za prehodni občinski tekaški pokal - od 1.000 do 1.500 m 
               a / Dečki / Deklice -  letnik 2001 in mlajši - vključno roj. leta 2003 … cca 1.000 m 

b / Dečki / Deklice -  letnik 1998 in mlajši - vključno roj. leta 2000 … cca 1.500 m 
III. 9.30  Odrasli ekipni tek (4 članskih ekip) za prehodni občinski tekaški pokal – cca 4.500 m 
                in Odprti litijski tek za posameznike od 15 do 18 let za srednješolce/ke – po spolu: 

                        / Dijaki / Dijakinje - letnik od 1994 do 1997 - 1 krog cca 4.500 m 
IV. 9.55  Odprti litijski tek za posameznike mlajše od 15 let – po st.kategorijah in spolu: 

a / Dečki / Deklice -  letnik 2001 in mlajši - vključno leto 2003 … cca 2.000 m 
b / Dečki / Deklice  - letnik 1998 in mlajši - vključno leto 2000 … cca 2.000 m 

V. 10.25 Odprti litijski tek za posameznike – odrasli, starejši od 19 let po st. kategorijah in spolu: 
a /Moški – st. kategorije: od 19 do 30 let, od 31 do 45 let, od 46 in starejši - 3 krogi/cca 12 km 
b / Ženske – st.kategorije: od 19 do 30 let, od 31 do 45 let, od 46 in starejše – 2 kroga/cca 8 km 

 

Prijavnina za odprti tek je 5 EUR za učence in dijake oz. 10 EUR za odrasle, vsak udeleženec  dobi  
spominsko majico, malico in vodo. Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo pred Športno 
dvorano Litija takoj po končanem tekmovanju, predvidoma ob 11.30 uri. 
 
Športno - rekreativna prireditev LITIJSKI TEK 2013 bo potekala v sklopu ostalih prireditev ob 
občinskem prazniku, pri Športni dvorani Litija bo v tem dopoldanskem času potekala Predstavitev in 
druženje Krajevnih skupnosti, kjer se bo odvijal tudi kulturno - družabni  program, na tem prostoru pa 
bomo pripravili tudi razglasitve in podelitve ostalih priznanj Litijskega teka. 
 
Razpisujemo tudi natečaj za izbiro logotipa teka - glej www.zkms-litija.si. 
 



V soboto, 15.6.2013 vse občane in občanke vabimo tudi na ostale prireditve ob prazniku Občine Litije: 
 
 - od 8.00 do 14.00 ure - predstavitev krajevnih in mestne skupnosti občine Litija s kulturno družabnim 
programom in pokušino domačih dobrot na stojnicah pred Športno dvorano Litija,  
- od 18.00 do 24.00 ure – Poletna muzejska noč,  predstavitev dejavnosti in zbirk litijskega muzeja in filmska 
predstava  v prostorih Kulturnega centra na Stavbah, 
- ob 20.00 - Slavnostna akademija - osrednja prireditev ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj v 
dvorani Kulturnega centra na  Stavbah 
 

 


