
KATEGORIJE 

A Mlajši člani  1992 in mlajši 

B Člani  1991 – 1985 

C Starejši člani 1984 – 1978 

D Mlajši veterani  1977 – 1971 

E  Veterani  1969 - 1964 

F Starejši veterani 1963– 1956 

G Super veterani 1955 in starejši 

H Mlajše članice 1996 in mlajše 

I Članice 1995 – 1987 

J Starejše članice 1986 – 1980 

K Mlajše veteranke 1979 – 1973 

L Veteranke 1972 – 1965 

M Starejše veteranke 1964 in starejše  

 

Dodatne kategorije: 

- Člani GRS do 40 let (letnik 1982 in mlajši) 

- Člani GRS nad 40 let (letnik 1981 in 

starejši) 

- Domačini ; domačinke (območje PD 

Podbrdo) 

- Ne tekmovalec (za PGT se šteje samo kot 

udeležba) 

 

ORGANIZATOR TEKA 

PD Podbrdo 

GRS postaja Tolmin 

Občina Tolmin 

 

 

 

PRIJAVA IN ŠTARTINA 

- Prijavnina 15,00€ na startu od 7:00 dalje 

- Znižana prijavnina 12,00€ za stalne 

številke PGT 

- Znižana prijavnina 12,00€ za člane GRS 

- Družinski popust: ob prijavi treh 

udeležencev iste družine je en član 

oproščen plačila prijavnine 

NAGRADE: 

- Medalje za prva tri mesta po 

kategorijah 

- Pokali za prva tri mesta kategorija GRS 

- Pokal za najstarejšega udeleženca in 

udeleženko ter za najmlajšega 

udeleženca in  udeleženko   

- Medalje za najboljše tri tekače in 

tekačice zg. dela Baške grape 

(območje PD Podbrdo) 

- Pokal za prva tri mesta absolutno 

moški, ženske 

- Spominska nagrada 

- Sadna kupa ter okrepčilo na Črni prsti 

- Topli obrok  

 

RAZGLASITEV RAZULTATOV 

- Ob 13:00 uri na prireditvenem 

prostoru 

- Pismene pritožbe sprejema 

organizacijski odbor do 12:30 

 

 

ZEMLJEVID TRASE TEKA 
 

 



OPIS PROGE 

Start teka je pri odcepu javne ceste v vas 

Trtnik.  

Trasa proge vodi po asfaltni cesti do vasi 

Trtnik, nadaljuje se po poti čez travnik nad 

vasjo in nato po markirani planinski poti do 

vrha Črne prsti. 

Dolžina proge: 6,3 km 

Višinska razlika: 1320 m 

 

OKREPČEVALNICE 

Na celotni trasi sta dve okrepčevalnici in sicer:  

1050m.n.v. – Kalarsko Brdo 

1600m.n.v. (6 kilometer) – travnik cca. 200m 

nad gozdno mejo 

 

PREVZEM OPREME 

Organizator dostavi na cilj minimalno 

garderobo, oddano do 8.00 ure na startu 

 

POGOJI TEKMOVANJA 

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost, 

mladoletni pa na odgovornost staršev. 

Uporaba palic je dovoljena. 

Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo 

tekmovalec/ka povzročil/a sebi, so tekmovalcu 

ali tretji osebi. 

Prireditev bo izpeljana v skladu z pravili NIJZ. 

 
Tek na Črno prst je del železnega repertoarja    

Primorskega pokala gorskih tekov 

(http://www.primorskigorskiteki.si). 
 

 

 

 

 

 

 

 

To je najstarejši organiziran gorski tek v Sloveniji 

davnega 09. avgusta 1970 z uvodom : 

 

Štarter je pogledal na veliko železničarsko uro: 

»Ura je devet! No pobje, zdej pa pejta! 

INTERNETNA STRAN 

http://www.pdpodbrdo.si/ 

http://www.dolina-soce.com  

INFORMACIJE: 

Tomaž Štenkler: +386 (0)41 468 469 

email: pdpodbrdo73a@gmail.com 

 

 

 

TIC Podbrdo: +386 (0)5 380 04 85 

email: info.podbrdo@dolina-soce.si 

 

   

                                                          

                    Občina Tolmin 

 28. GORSKI TEK     

    IVANA ANDERLETA    

   NA 

  ČRNO PRST 

  SOBOTA,  04.09.2021,                

ob 9:00 uri 
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