
RAZPIS 34. TEKA BORISA KERŠBAUMERJA 

  

ORGANIZATOR: 

Tekaški klub GRČA Mežica, vabi vse ljubitelje teka na tradicionalni 34. Tek Borisa 

Keršbaumerja, ki bo potekal v soboto 7. septembra 2019, s pričetkom ob 15.00 uri. 

Prevzem štartnih številk bo od 12. ure dalje pred Narodnim domom Mežica, Trg 4. 

aprila 4, Mežica. 

PRIJAVE IN PRIJAVNINA: 

Pred prijave na tek so možne do petka 6. septembra 2019 do 20.00 ure na spletni 

strani www.rfidmeritve.eu pod zavihkom SPLETNA PRIJAVA. Startnina se plača ob 

dvigu štartne številke. Cena za pred prijavo je 10 EUR. 

Izjemoma so možne tudi pred prijave na e-mail: vinko.strgar@gmail.com 

Na dan teka je tudi možna prijava,  takrat je startnina 15 EUR. 

Tekmovalci teka na 10 km dobijo startno številko, na kateri je čip in ga morajo po 
končanem teku vrniti organizatorju. 

Otroški teki imajo startnino BREZPLAČNO. 

KATEGORIJE TEKA IN ČASOVNICA: 

Moške in ženske kategorije:  10 km 

 Starost tekača Leto rojstva 

A do 19 let 2000 - 

B 20 – 29 let 1999 – 90 

C 30 – 39 let 1989  -  80 

D 40 – 49 let 1979 – 70 

E 50 – 59 let 1969 – 60 

F 60 – 69 let 1959 – 50 

G 70 – 79 let 1949 – 40 

H 80 in več let 1939 -  

 

Start teka na 10 km je ob 15.30 uri.  

http://www.rfidmeritve.eu/


Otroški teki: 

1. kategorija, dečki in deklice 5 let in mlajši (l. 2014 in mlajši) – razdalja 100 m 

2. kategorija, dečki in deklice 6 let – 10 let (l. 2013- 2009) – razdalja 500 m 

3. kategorija, dečki in deklice 11 let – 14 let (l. 2008 – 2005) – razdalja 1000 m 

Start otroških tekov je ob 15.00 uri.  

Razglasitev rezultatov in podelitev medalj otroških tekov, poteka po startu teka na 10 

km, torej po 15.30 uri, pred Narodnim domom Mežica.  

TRASA TEKA: 

Trase otroških tekov bodo potekale po ulicah Mežice. 

Trasa teka na 10 km: 

 

 

 

Višinska razlika na progi je 330 m. 

 



NAGRADE IN RAZGLASITEV REZULTATOV: 

Razglasitev rezultatov in podelitev bo potekala 1 uro po končanem tekmovanju v 

gostišču KREBS na naslovu Podjunska ulica 4, Mežica. 

Prvi trije v posameznih kategorijah prejmejo medalje. Absolutna zmagovalca (moški in 

ženska) prejmeta tudi pokal. Vsi udeleženci teka na 10 km dobijo brezplačno malico in 

sodelujejo pri bogatem žrebanju praktičnih nagrad. Tek na 10 km se šteje za Štajersko 

Koroški pokal v tekih 2019. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO: 

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Mladoletni in otroci tekmujejo na 

odgovornost starša ali skrbnika. Na tek se prijavljate zdravi in pripravljeni na aktivno 

udeležbo. Organizatorji tekačem svetujemo predhodni zdravniški pregled. 

INFORMACIJE: 

Vinko Strgar – GSM 041-653-906 

E-mail: Vinko.strgar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


