
 
 

 
TEK NA SMUČEH VOJSKO 2023 

MEMORIALNI TEK ANDREJA ERJAVCA 

                                                         
TEKMOVANJE ŠTEJE ZA POKAL INTERSPORT SLOvenSKI MARATON 2023. 

                                                   
KRAJ IN DATUM: VOJSKO, 19.2.2023 s startom ob 10.00  
 
PRIJAVE:  
 
Prijave so na dan tekmovanja do 9.30 v objektu TSC Vojsko. 
 
Tehnika teka: PROSTO 
 
INFORMACIJE: Vodja tekmovanja Miran Levpušček  041 377 809, miran.levpuscek@gmail.com  
 
CICIBANI   – dolžina proge 1,5 km 
 
START: 10.00  
 
letnik      2012 in mlajši             letnik 2012 in mlajše        
 
STARTNINA: Startnine ni. 
 
 
REKREATIVNI TEK– dolžina proge 5 km   (1 krog ) 

 
START: 10.30  
 
Tekmovalne kategorije: 
 
MOŠKI: -  do 39 let (letnik 1993 - 1984)  
               nad 39 let (letnik 1983 - starejši)  
 
ŽENSKE: -   do 39 let (letnik 1993 - 1984)  

                   nad 39 let (letnik 1983 – starejši) 
 
STARTNINA: 25 EUR in se plača z gotovino na dan prireditve ob dvigu štartne številke 
 

OTROCI - dolžina proge 5 km   (1 krog ) 
 
START: 10.30  
 
Tekmovalne kategorije: 
 
FANTJE: do 15 let (letnik 2008 in mlajši)             DEKLETA: do 15 let (letnik 2008 in mlajše) 
 
STARTNINA: 10 EUR in se plača z gotovino na dan prireditve ob dvigu štartne številke. 
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POKAL INTERSPORT SLOvenSKI MARATON 20 km (4x5km) 
 

START: 11.00  

 
Tekmovalne kategorije: 

 
MOŠKI: do 29 let (letnik 1994 in mlajši) ŽENSKE: do 29 let (letnik 1994 in mlajše) 

 do 39 let (letnik 1993 - 1984)  do 39 let (letnik 1993 – 1984) 

 do 49 let (letnik 1983 - 1974)  do 49 let (letnik 1983 – 1974) 

 do 59 let (letnik 1973 - 1964)  do 59 let (letnik 1973 – 1964) 

 do 69 let (letnik 1963 - 1954)  nad 60 let (letnik 1963 in starejše) 
  
                  nad 70 let (letnik 1953 in starejši) 

 
 
STARTNINA: 25 EUR in se plača z gotovino na dan prireditve ob dvigu štartne številke. 
 
NAGRADE  
Prvi trije v vsaki kategoriji (Intersport maraton Vojsko 2023 in Rekreativni tek) prejmejo medalje. 
Medalje prejmejo vsi udeleženci ciciban teka.  
Najhitrejša ženska in najhitrejši moški na Intersport maratonu Vojsko 2023 prejmeta praktično nagrado podjetja 
SOMFY. 
Najhitrejši trije moški in ženske na Intersport maratonu Vojsko 2023 prejmejo tudi praktične nagrade podjetja 
Intersport. 
Vsak udeleženec dobi čaj in topel obrok. 

 
TEKMOVALNA DOLOČILA  

Vsak tekmovalec teče na lastno odgovornost organizator ne nosi nobene odgovornosti pred, med in po prireditvi kar 
potrdite s podpisom na prijavnici.  
 
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. 
V primeru odpovedi prireditve bo novica objavljena najkasneje v soboto  11.2.2023 do 12.00 ure  na internetni strani 
kluba www.tsk-idrija.si na kateri lahko spremljate tudi podatke o stanju prog!!! 
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