
    

 

Tek ob baklah, 23.12.2022 
(športno – kulturni dobrodelni dogodek na 

Karlovškem trgu v Šmarjeti) 

 



    
 

KDAJ: petek, 23.12.2022 ob 17.00 (prijave od 16.15 ure dalje na licu mesta 

ali preko spletne strani protime.si) 

 

KJE: Šmarjeta (center), Karlovškov trg 

 

ORGANIZATOR: DRTP Marathon Novo mesto 

 

KATEGORIJE: 

Štafetni tek za otroke, 3x700m 

FUN RUN (1400m, 2 kroga) 

SPRINT KROS (absolutna kategorija), sistem na izpadanje 

SPRINT KROS (absolutna kategorija), sistem na izpadanje 

 

PRAVILA: 

- Krog je dolg 700m (asfalt, pločnik, javna razsvetljava in svetilna telesa) 

- Vse kategorije (razen štafet) imajo na prsih pripeto startno številko 

- Sistem tekmovanja, napredovanj se določi po sprejemu vseh prijav 

 

ŠTAFETNI TEK: 

- 3 otroci tvorijo štafeto, ne glede na spol. Zgornja starostna omejitev 

sodelovanja je 15 let (letnik rojstva 2007). Štafetna palica se predaja v zato 

določenem predajnem prostoru. Vse štafete tečejo hkrati. 

- Otroci so razdeljeni v dve kategoriji glede na seštevek let celotne ekipe ( 

kat. do 35 let in nad 36 let), primer (učenec A -11 let, učenka B – 14 let, učenec C – 

10 let = 35 let, torej tekmujejo v kategoriji do 35 let). 

 

FUN RUN (1400m, 2 kroga) 

- ne tekmovalni tek, za vse, ki željo preteči/prehoditi 2 kroga in doživeti 

vzdušje na prireditvi. 

- potrebne so prijave (na licu mesta ali preko spleta, protime.si) 

- FINIŠER (spominske) medalje za vse v cilju 

 



    
 

SPRINT KROS 

-   Potrebne so prijave (na licu mesta ali preko spleta, protime.si) 

- Najprej se izvedejo kvalifikacije - 1 krog (da lahko razvrstimo tekmovalce 

v skupine), sledi 1/8 finala, četrtfinale, polfinale in finale.  

- V izločilne dvoboje se uvrstijo vsi tekmovalci. Velikost skupine v izločilnih 

bojih se prilagodi št. tekmovalcev. 

- Kvalifikacije: teče vsak posamezno. Interval štartov je 10s. Na podlagi 

izmerjenih časov se formira 8 skupin, iz vsake skupine napredujejo 4 

tekači v četrtfinale) 

- V četrtfinalu se tvorijo 4 skupine po 8 tekačev, v polfinale napredujejo prvi 

4-je tekači iz vsake skupine. Polfinale je sestavljeno iz dveh skupin s po 8 

tekači. V finale napredujejo prvi 4-je tekači iz vsake polfinalne skupine. 

 

Tekmovanje je zabavnega značaja, najmanjša pretečena dolžina znese 2 

kroga (1400m), finalisti pa lahko največ pretečejo 5 krogov (3500m). Vsem 

je seveda dovoljen nastop tudi na FUN RUN. 

 

NAGRADE: 

Prve tri štafete v kategoriji do 35 let in v kategoriji nad 36 let prejmejo 

medalje (vsi člani štafete) 

Prvi trije v M/Ž v SPRINT KROSU konkurenci prejmejo medalje. Za 

razvrstitev žensk se upoštevajo doseženi časi od četrtfinala dalje. Tekač z 

absolutno najhitrejšim časom kroga dneva (vključno s kvalifikacijami) prejme 

plaketo. 

 

PRIJAVE: Na dan dogodka od 16.15 dalje ali preko spletne strani protime.si 

STARTNINA: Startnine NI! Dogodek je dobrodelni, kjer se zbirajo sredstva 

za mamico v stiski, ki je ostala sama z dvema šolo obveznima otrokoma. 

Prispevke boste lahko oddali na prireditvi na zato označenih mestih. 

Vsak udeleženec TEKA ob baklah prejme promocijski nahrbtnik Šmarješki 

tek, svetlečo zapestnico, na voljo bo topel čaj in domače pecivo. 

 



    
Dogodek je namenjen promociji, zabavi in druženju. Startnine ni, za tekače 

bo poskrbljeno s čakem in domačim pecivom. Bodo pa učenci 9. razreda OŠ 

Šmarjeta v zameno za prostovoljni prispevek pekli palačinke, šmoren, na 

voljo bodo topli napitki (kuhano vino, kuhan gin…). Po končanem športnem 

delu sledi druženje in koncert šolskega pevskega zbora na trgu.  

 

OKVIRNI URNIK: 

Lahko pride do sprememb, odvisno od števila prijavljenih tekmovalcev oz. 

tekmovalk!  

16.15 – Pričetek prijav 

17.00 – start kvalifikacij 

17.15 – pričetek izločilnih bojev (1/8 finala) 

18.00 – Štafetni teki za otroke (3x1 krog) 

18.20 – izločilni boji (četrtfinale)  

18.40 – FUN RUN 

18.55 – izločilni boji (polfinale) 

19.10 – izločilni boji (finale) 

19.15 – PODELITVE 

 

PARKIRIŠČA:  

Pri občinski stavbi (Šmarjeta 66), pri pokopališču in na makadamskem parkingu pri 

tovarni Plastoform. 

 

OSTALA DOLOČILA:  

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev  in morebitno 

nastalo škodo.  

Vsi tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost! 

 
INFO: www.smarjeskitek.si, smarjeskitek.info@gmail.com , telefon: 031-740-829 (Aleš Lindič) 
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