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R A Z P I S 
 

26. GORSKEGA TEKA POD KRIŠKO GORO ZA TRŽIŠKI POKAL V REKREATIVNIH 
TEKIH ZA LETO 20198 IN MEMORIAL JANKA LIKARJA 

 
Križe, ponedeljek, 22. 4. 2019, start ob 10.00 uri (pred barom Košuta) 

 
1. Kraj in datum teka: Križe–Gozd, ponedeljek, 22. 4. 2019. 
  
2. Organizator: Planinsko društvo Križe, Pod slemenom 11, 4294 Križe. 
 

      3. Kategorije za točkovanje v pokalu so enotne na vseh tekmah pokala. Kategorije:  

          

Spol Kategorija Leto rojstva Starost 

Moški A Do leta 1990  Do vključno 29 let 

Moški B 1989 – 1980 Od 30 do vključno 39 let 

Moški C 1979 – 1970 Od 40 do vključno 49 let 

Moški D 1969 – 1960 Od 50 do vključno 59 let 

Moški E 1959 – 1950 Od 60 do vključno 69 let 

Moški F Nad 1949 Nad 70 let 

 

Spol Kategorija Leto rojstva Starost 

Ženski A Do leta 1990 Do vključno 29 let 

Ženski B 1989 – 1980 Od 30 do vključno 39 let 

Ženski C 1979 – 1970 Od 40 do vključno 49 let 

Ženski D 1969 – 1960 Od 50 do vključno 59 let 

Ženski E Nad 1959 Nad 60 let 

 
Gorski tek za tržiški pokal poteka v skladu s Pravilnikom tržiškega pokala v rekreativnih tekih 
za leto 2019. Za kriterij uvrstitve v posamezno kategorijo je pomembno leto rojstva in ne 
datum. 

 
4. Prijave: na dan tekmovanja na startu v Križah pri Baru Košuta od 8.00 do 9.30 ure. 
  
5. Prispevek organizatorju tekmovanja: 10 €. 
 
6. Karakteristika proge: 
Dolžina proge: 6,21 km 
Višinska izhodišča: 505 m 
Višina najvišje točke: 913 m 
Višinska razlika: 408 m 

Skupno vzponov: 434 m 
Skupaj spustov: 44 m 
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Start teka za kategoriji ženske in moški je v industrijski coni vasi Križe, pred Barom Košuta 
ob 10.00 uri, s ciljem pred Zavetiščem v Gozdu. Pot po startu tekače vodi naravnost po 
makadamski poti čez travnik za Osnovno šolo Križe in nato zavije desno naprej po  
severnem robu nogometnega igrišča, kjer prečka makadamsko cesto Križe–Pristava. V 
nadaljevanju poteka naprej po »Snarjevi« kolovozni poti do lokalne ceste Križe–Pristava, kjer 
jo prečka pri hišni številki Hladnikova ulica 21. Nato vodi naravnost naprej, nato desno mimo 
mizarja Jožeta Sitarja (Pot na Močila 16) in levo na delno asfaltno lokalno cesto v Križah, na 
Planinsko pot (Planinska pot 18). Pot se nadaljuje po (markirana planinska pot) stari 
makadamski »Gojžanski« cesti, na Polani pa zavije v levo na gozdno cesto, ki vodi proti 
kamnolomu nad Presko oziroma proti Plazem, in sicer do odcepa markirane planinske poti 
Preska–Gozd (okrepčevalnica z vodo). Pot zavije desno in vodi naprej po markirani planinski 
poti do «Pruga«. V »Prugu« prečka lokalno cesto Zgornje Vetrno–Gozd (zapora ceste). 
Nadaljuje se po stari makadamski »Gojžanski« cesti do lokalne ceste Križe–Gozd ter zavije 
na desno, na gozdno stezo do Zavetišča v Gozdu. Obide zavetišče in se priključi na gozdno 
pot do tržiškega radijskega oddajnika. Nato se nadaljuje po grebenski gozdni poti do konca 
vasi Gozd, se priključi na lokalno cesto in nato po lokalni cesti poteka nazaj do planinskega 
Zavetišča v Gozdu, kjer je cilj teka (zapora ceste).  
 
7. Nagrade in priznanja: 

- razglasitev rezultatov za tržiški pokal je ob 11.45 uri pred Zavetiščem v Gozdu; 
- medalje dobijo prvi trije v vsaki kategoriji; 
- najhitrejša absolutno med moškimi in absolutno med ženskami prejmeta pokal 

organizatorja; 
- tri najhitrejše tekmovalke in trije najhitrejši tekmovalci prejmejo nagrade; 
- vsak udeleženec prejme spominsko majico; 
- vsi tekmovalci sodelujejo v žrebu za praktične nagrade; 
- za vse udeležence je po tekmovanju pripravljena zakuska; 

 
8. Garderoba: Za prevoz najnujnejše opreme na cilj teka poskrbi organizator. 
 
9. Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. 
    Organizator zagotavlja osnovno zdravstveno oskrbo in nujno medicinsko pomoč. 
 
10. Izvedba organizacije:  
      Predsednik organizacijskega odbora in odgovorni organizator Stanislav Ficko (041 626  
      594), sekretarka organizacijskega odbora Marija Erlah (040 589 354), vodja tekmovanja           
      Ivan Likar (041 784 175), vodja rediteljev Primož Meglič (040 977 466), vodja sodnikov  
      Anton Lavtar (031 415 486). 
 
11. Točkovanje za tržiški pokal poteka v skladu s Pravilnikom tržiškega pokala v  
      rekreativnih tekih za leto 2019. 
 
12. Uradni rezultati bodo po končanem tekmovanju objavljeni na spletni strani  
      www.sztrzic.si in www.pd-krize.si. 

http://www.sztrzic.si/
http://www.sztrzic.si/
http://www.pd-krize.si/
http://www.pd-krize.si/
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SKICA PROGE:  

 


