
VABIMO VAS NA 
 

BLOŠKE TEKE 2023 
 

Smučarski tek bo potekal na progah dolžine: 
 7 kilometrov in 
 20 kilometrov (šteje tudi za pokal SLOvenSKI maraton) 

S ŠTARTOM 

V NEDELJO, 5. 2. 2023, OB 11. URI 

Prijave bomo zbirali pred tekmo od 8:00 do 10:30. 

Prijavnina: 

osnovnošolci:  10 EUR 
odrasli:  20 EUR 

 

V prijavnino je vključeno: STARTNA ŠTEVILKA, MALICA, ČAJ ... 

RAZPISANE TEKMOVALNE KATEGORIJE: 

Proga: 7 km 

MOŠKI ŽENSKE 

mlajši dečki (letnik 2012 in mlajši) mlajše deklice (letnik 2012 in mlajše) 

dečki (letnik 2011 – 2009) deklice (letnik 2011 – 2009) 

mlajši člani (letnik 2008 – 1994) mlajše članice (letnik 2008 – 1994) 

člani (letnik 1993 – 1969) članice (letnik 1993 – 1974) 

veterani (letnik 1968 in starejši) veteranke (letnik 1973 in starejše) 

    

Proga: 20 km (pokal SLOvenSKI maraton)  

MOŠKI ŽENSKE 

do 29 let (letnik 1994 in mlajši) do 29 let (letnik 1994 in mlajše) 

od 30 do 39 let (letnik 1993 – 1984) od 30 do 39 let (letnik 1993 – 1984) 

od 40 do 49 let (letnik 1983 – 1974) od 40 do 49 let (letnik 1983 – 1974) 

od 50 do 59 let (letnik 1973– 1964) od 50 do 59 let (letnik 1973 – 1964) 

od 60 do 69 let (letnik 1963 – 1954) nad 60 let (letnik 1963 in starejše) 

nad 70 let (letnik 1953 in starejši)   

 TEKMOVALNA DOLOČILA 

 Vsak tekmovalec teče na lastno odgovornost. 
 Ob prijavi pokaže tekmovalec uradni dokument s fotografijo, rojstnimi podatki in naslovom. 
 Na obeh progah je dovoljeno teči klasično ali prosto (drsalno) tehniko. 
 Za registrirane tekmovalce SZS veljajo enaki pogoji kot za neregistrirane tekmovalce. 
 Uvrščeni so tekmovalci, ki v cilj pridejo z zaostankom največ 2 uri za zmagovalcem. 

 Trije prvouvrščeni v kategorijah prejmejo medaljo. 
 Razglasitev zmagovalcev bo 60 minut po končani tekmi. 
 Morebitne pritožbe in nepravilnosti, vročene pisno vodji tekmovanja do 15 minut po objavi 

rezultatov, rešuje razsodišče. 
 Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa tekmovanja, ter spremembe tega 

razpisa. 

 Morebitna odpoved tekme bo objavljena na spletni strani www.bloskiteki.com, vsaj en dan pred 

tekmo. 

Organizacijski odbor Bloških tekov  


