
RAZPIS TEKMOVANJA V TEKU NA SMUČEH
za

Rogla, 29. 1. 2023

ORGANIZATOR: TEKAŠKI SMUČARSKI KLUB ROGLA
VODJA TEKMOVANJA: BOJAN PERGAR
KRAJ TEKMOVANJA: Tekaške proge na Rogli, start na poligonu za hotelom Natura
ČAS TEKMOVANJA: nedelja, 29. 1. 2023 ob 10. uri
DOLŽINA PROGE: 21 km (5x4.2 km) SLOvenSKI MARATON, 4.2 km rekreativni tek 
(ne šteje za pokal), 800 m CICIBANI
TEHNIKA TEKA: klasična in prosta



SPLOŠNE INFORMACIJE

PRIJAVE IN PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK

- Prijava mora vsebovati: dolžino proge, ime in priimek, spol, letnico rojstva, poštni naslov in elektronski 
naslov. Predhodne prijave sprejemamo do petka, 27. 1. 2023 do 20:00 na naslov: tsk.rogla@gmail.com
- Prijave so možne tudi na dan tekmovanja do 9:00.
- Prevzem štartnih številk in prijave na dan tekmovanja v pritličju hotela Natura.

TEKMOVALNA DOLOČILA

- Vsak tekmovalec teče na lastno odgovornost.
- Na vseh progah lahko udeleženci uporabljajo klasično in prosto tehniko teka.
- Za registrirane tekmovalce na SZS veljajo enaki pogoji kot za neregistrirane tekmovalce.
- Morebitne pritožbe in nepravilnosti morajo biti vodji tekmovanja pisno vročene do 15 min po objavi 
neuradnih rezultatov, razrešuje razsodišče.
- Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa ali odpovedi tekmovanja v primeru slabih 
snežnih/vremenskih razmer.

NAGRADE

- Prvi trije v vsaki kategoriji (Intersport maraton Rogla in Rekreativni tek) prejmejo medalje. Medalje
prejmejo vsi udeležnci ciciban teka.
- Najhitrejša ženska in najhitrejši moški na Intersport maratonu Rogla prejmeta praktično nagrado podjet-
ja Unitur. Najhitrejši trije moški in ženske na Intersport maratonu Rogla prejmejo tudi praktične nagrade 
podjetja Intersport.
- Med udeležence bomo po koncu tekmovanja z žrebom razdelili praktične nagrade JR Sport d.o.o. (uvoznik 
za Swix), GO4 d.o.o. (uvoznik za Odlo), Vita d.o.o. (uvoznik za Fischer), Lukas Bikes in SONK (uvoznik za Ski 
Trab).
- Podelitev nagrad bo potekala na spodnji terasi Hotela Natura (Tekaški bar).

DODATNE AKTIVNOSTI

- Skupinski tečaji klasične in drsalne tehnike smučarskega teka za začetnike in izkušene tekače. Prijave 
sprejemamo do 28. 1. 2023 do 12. ure na tsk.rogla@gmail.com. Število udeležencev bo omejeno.

Informacije: Špela Strasser Pistor 041 859 189

Rogla, 18. 1. 2023      Tekaški smučarski klub Rogla in Unitur Rogla



INTERSPORT MARATON ROGLA - 21 KM

ORGANIZATOR TSK ROGLA V NEDELJO, 29. 1. 2023, PRIREJA INTERSPORT MARATON ROGLA S ŠTARTOM 
OB 10. URI.

TEKMOVANJE ŠTEJE ZA POKAL INTERSPORT SLOvenSKI MARATON 2023.

DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA:

- nedelja, 29. 1. 2023 ob 10:00
- tekaške proge na Rogli, start na poligonu za Hotelom Natura
- dolžina proge 21 km (5x4.2 km)
- tehnika teka klasična ali prosta

ŠTARTNINA:

- Štartnina znaša 25 EUR in se plača z gotovino na dan prireditve ob dvigu štartne številke med 8:30 in 9:00.

TEKMOVALNE KATEGORIJE:

MOŠKI:
- do 29 let (letnik 1994 in mlajši)
- do 39 let (letnik 1993 - 1982)
- do 49 let (letnik 1983 - 1972)
- do 59 let (letnik 1973 - 1962)
- do 69 let (letnik 1963 - 1952)
- nad 70 let (letnik 1953 in starejši)

ŽENSKE:
- do 29 let (letnik 1994 in mlajše)
- do 39 let (letnik 1993 - 1984)
- do 49 let (letnik 1983 - 1974)
- do 59 let (letnik 1973 - 1964)
- nad 60 let (letnik 1963 in starejše)

NAGRADE:
- Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Vsak udeleženec dobi čaj in topel obrok.
- Najhitrejša ženska in najhitrejši moški prejmeta praktično nagrado podjetja Unitur.



REKREATIVNI TEK - 4.2 KM

DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA:

- nedelja, 29. 1. 2023 ob 10:O0
- tekaške proge na Rogli, start na poligonu za Hotelom Natura
- dolžina proge 4.2 km
- tehnika teka klasična ali prosta

ŠTARTNINA:

- Štartnina znaša 25 EUR in se plača z gotovino na dan prireditve ob dvigu štartne številke med 8:30 in 9:00.

TEKMOVALNE KATEGORIJE:

MOŠKI:
- do 39 let (letnik 1984 in mlajši)
- nad 39 let (letnik 1983 in starejši)

ŽENSKE:
- do 39 let (letnik 1994 in mlajše)
- nad 39 let (letnik 1983 in starejše)

NAGRADE:
- Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Vsak udeleženec dobi čaj in topel obrok.

TEK CICIBANOV - 800 M

DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA:

- nedelja, 29. 1. 2023 ob 10:10
- tekaške proge na Rogli, start na poligonu za Hotelom Natura
- dolžina proge 800 m
- tehnika teka klasična ali drsalna

ŠTARTNINA: Štartnine ni.

TEKMOVALNE KATEGORIJE: do 8 let (letnik 2015 in mlajši)

NAGRADE: Vsak udeleženec dobi medaljo.



TEKAŠKA PROGA 4.2 KM


