
  

 

29. Gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst 

Podbrdo, sobota, 03.09.2022 ob 9.00 uri 

PRVENSTVO SLOVENJIE VERTIKAL 2022 
 

 

OPIS PROGE 

Start teka bo v Podbrdu (Podbrdo 44), ob 9:00, 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 koče na Črni prsti, kjer je cilj teka. Dolžina proge: 6,3 km. Višinska razlika: 1320 m. Časovni limit teka 

je 2 uri. 

 

 
 

 

 

OKREPČEVALNICE 

Na celotni trasi sta dve okrepčevalnici in sicer: 1050m.n.v. – Kalarsko Brdo ter 1600m.n.v. 

(6. kilometer) – travnik cca. 200m nad gozdno mejo. Na okrepčevalnicah lahko pričakujete vodo, 

osvežilno pijačo ter lahko hrano. 

 

 

 

GARDEROBA 

Tekmovalci lahko oddajo minimalno garderobo do 8.00 ure na startnem mestu (Podbrdo 39). 

Organizator bo garderobo dostavil na cilj teka na Črni prsti, kjer jo tekmovalci prevzamejo. 



 

 

POGOJI TEKMOVANJA 

- Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost, mladoletni pa na odgovornost staršev 

- Uporaba tekaških palic ni dovoljena 

- Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo tekmovalec/ka povzročil/a sebi, so tekmovalcu ali 

tretji osebi  

- Prireditve bo izpeljana v skladu z morebitnimi pravili NIJZ Covid 

- Tekmovanje se izvede v vsakem primeru. Izjema so situacije ko je lahko ogrožena varnost 

tekmovalcev (izjemno neurje, naravna katastrofa). V tem primeru o odpovedi odloča vrhovna 

sodniška komisija 

- Merjenje časa se bo izvedlo s sistemom Race Results s pomočjo čipov 

 

KATEGORIJE                                                                                DODATNE KATEGORIJE 

A Mlajši člani  1993 in mlajši                                 Člani GRS do 40 let (letnik 1983 in mlajši) 

B Člani  1992 – 1986                                                Člani GRS NAD 40 let (letnik 1982 in starejši) 

C Starejši člani 1985 – 1979                               

D Mlajši veterani  1978 – 1972                             Domačinke in domačini (območje PD Podbrdo) 

E  Veterani  1971 – 1965                                        Ne tekmovalec (za PGT se šteje samo kot udeležba) 

F Starejši veterani 1964– 1957 

G Super veterani 1956 in starejši 

H Mlajše članice 1996 in mlajše 

I Članice 1995 – 1983 

J Starejše članice 1982 – 1970 

K Mlajše veteranke 1969 – 1965 

L Veteranke 1964 in starejše  

 

PRIJAVE 

- Znižana startnina 15,00 eur za vse udeležence z potrjenim plačilom do vključno petka, 26.08.2022 

do 24:00. Od tega datuma dalje je možna prijava samo še na dan teka 

- Startnina na dan teka znaša 20,00 eur 

- Znižana startnina na dan teka za člane GRS ter stalne številke PGT znaša 17,00 eur 

- Link do prijav ter podatki za plačilo  https://pdpodbrdo.si/gorski-tek-na-crno-prst/ 

- Prevzem startnih številk je na dan teka od 07:00 dalje na startnem mestu (Podbrdo 39) 

- Možnost vračila startnine samo z priloženim zdravniškim spričevalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pdpodbrdo.si/gorski-tek-na-crno-prst/


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 ter praktična nagrada 

- Sadna kupa ter okrepčilo na Črni prsti 

- Topli obrok 

 

RAZGLASITEV RAZULTATOV 

- Objava neuradnih rezultatov bo ob 12:00 uri na prireditvenem prostoru (športno igrišče 

Podbrdo) 

- Za rezultate se šteje bruto dosežen čas 

- Pritožbe na neuradne rezultate se lahko poda najkasneje v 30 minutah po objavi neuradnih 

rezultatov (do 12:30) ustno delegatu AZS. Pritožbo obravnava vrhovna sodniška komisija, ki 

poda svojo odločitev do 12.45.  

 

VODSTVO TEKMOVANJA – vrhovna sodniška komisija 

- Delegat AZS, Bojan Kožuh, 070 612 499, kozuhbojan@gmail.com 

- Delegat AZS, Tomaž Jarc, 040 795 795, direktor@ak-domzale.si 

- Organizator, vodja tekmovanja, Tomaž Štenkler, 041 468 469, pdpodbrdo73a@gmail.com 

- Časomerilci ter obdelava podatkov (vodja Renato Lešnik 070 879 914 ; rezultati Teodor Markoč 

040 202 449) 

 

 

INFORMACIJE: 

Tomaž Štenkler: +386 (0)41 468 469 

pdpodbrdo73a@gmail.com 

http://www.pdpodbrdo.si/ 

https://www.dolina-soce.si/ 
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