
16.
ŽUPANOV TEKRANJ 2016
BRDO PRI KRANJU, 1. OKTOBER 2016

Rekreacijski del s startom ob 10. uri:
• tek ali hitra hoja po Brdu v dolžini 1,4 km
• nordijska hoja na 10 km s startom ob 10.30 

Tekmovalni del s startom ob 10.30:
• tek okoli Brda v dolžini 10 km

Animacije in varstvo otrok:
• od 10.00 do 12.00 - vzgojiteljice Kranjskih vrtcev 

bodo poskrbele za najmlajše obiskovalce z 
animacijami (otroci do 8. leta starosti), športnimi 
igrami in varstvom (od 9.30-10.00 sprejem otrok v 
varstvo, prevzem otrok je pred otroškim tekom).

Otroški tek ob 12. uri:
• tek v dolžini 200 m.                        
• Otroškem teku in okrepčilu bodo sledile 

družabne igre!

Startnina:
• za odrasle znaša 15 € (25 €);
• za otroke, učence, dijake, študente, upokojence 

in skupine/za posameznika 8 € (15 €); 
• za družine 20 € (30 €), ki jo lahko nakažete na 

TRR Fundacije pri Hranilnici Lon 
60000-0000000459 ali plačate v trgovini 
Kr'štacuna na Glavnem trgu 17.

Prva cena velja za plačilo do 30. 9. 2016, v oklepaju 
pa na dan prireditve.

*Opombe:
Med družinske člane štejemo oba starša in njune otroke.
Med skupine štejemo organizirane skupine posameznih 
institucij, kot so društva, zavodi, javne institucije. Skupina 
šteje najmanj 5 ljudi.
Tekmovalni del teka bo omejen na 1,5 ure.
Tečete na lastno odgovornost.

Prijave sprejemamo do petka, 30. 
septembra 2016, do 19. ure, in sicer:

• prek spletne aplikacije: 

http://Kranj.lyforms.com/zupanov_tek_2016; 
• prek spletnih strani: www.kranj.si, 

www.visitkranj.si, www.omamljen.si, 
www.ak-triglav.si, www.zsport-kranj.si, 
www.sportkranj.si;

• na telefonsko številko 04/255 12 18.

PLAČILO ŠTARTNINE TUDI OSEBNO do 30. 9. 2016
• V Kr'štacuni, od ponedeljka do petka od 9.00 do 20.00,

ob sobotah od 9.00 do 13.00.

DVIG ŠTARTNIH PAKETOV
• V Kr'štacuni od 22. 9. do 30. 9. 2016

(tekaška majica, bon za prehrano)

PRIJAVE NA DAN PRIREDITVE
• prijave od 8.00 do 9.00 na prireditvenem prostoru na Brdu.

Nada Bogataj Kržan
predsednica Uprave Fundacije

Vincenca Drakslerja

Boštjan Trilar
župan Mestne občine Kranj

predsednik organizacijskega odbora

Vabljeni na tradicionalno humanitarno, športno, kulturno in družabno prireditev, 
ki jo organizira Mestna občina Kranj v sodelovanju z Zavodom za turizem in 

kulturo Kranj in Atletskim klubom Triglav Kranj za Fundacijo Vincenca 
Drakslerja in njene programe, v soboto, 1. oktobra 2016 s startom ob 

Nacionalnem nogometnem centru Brdo.


