
MARIBORSKI MESTNI TEK
ORGANIZATOR/IZVAJALEC: 
Športna zveza Maribor / Protim.e d.o.o.

DATUM / DATE:  
Sobota, 9. september (5km ob 10h, 10km ob 10.45)

TRASE:
Otroški teki na 300 (I. triada), 600 (II. triada) in 
900m (III. triada)  
Tek na 5km
Tek na 10km

Trasa Mariborskega mestnega teka bo potekala v 
strogem središču Maribora, predvidoma 2 kroga za 
tek na 5km in 4 krogi za tek na 10km. Štart in cilj na 
Trgu Leona Štuklja.

PRIJAVNINA:
Otroški teki:                                                 brezplačno
5km in 10km, prijava in plačilo do 01.06.    5€
5km in 10km, prijava in plačilo do 01.08.    5€  
5km in 10km, prijava in plačilo do 31.08.    10€  

Prireditev obenem nosi DOBRODELNO NOTO, saj 
bomo del štartnin in sponzorskih sredstev namenili 
Zvezi prijateljev mladine Maribor! 

TEKMOVALNE KATEGORIJE:

TEK NA 5km
KATEGORIJE Leto rojstva   

(od - do)   
Starost tekmovalca  
(od - do)

A 1988 in ml. do 29 let
B 1987 – 1978 30 - 39 let
C 1977 - 1968 40 - 49 let
D 1967 – 1958 50 - 59 let
E 1957 - 60 let in več

  
TEK NA 10km
KATEGORIJE Leto rojstva   

(od - do)   
Starost tekmovalca  
(od - do)

A  1998 in ml.  do 19 let
B 1997 – 1988 20 - 29 let
C 1987 - 1978 30 - 39 let
D 1977 – 1968 40 - 49 let
E 1967 - 1958 50 - 59 let
F 1957 - 1948 60 - 69 let
G 1947 – 1938 70 - 79 let
H 1937 - 80 let in več

  
  
  
  



PRIJAVE:
Prijave so možne v spletni prijavnici na www.mariborskitek.si  ali na www.szm.si do 31. 08. 2017, prijave na 
dan teka niso možne.

Plačilo prijavnine se izvrši na TRR:
IBAN:    SI56 0417 3000 0678 903
Sklic:     00 2017-123

Športna zveza Maribor
Ul. Vita Kraigherja 8
2000 Maribor

PREVZEM ŠTARTNIH PAKETOV:
Od ponedeljka 4. 9. do petka 8. 9. od 16h do 20h v trgovini HERVIS Europark Maribor
V soboto, 09. 09. 2017 od 07.00h do 9.30h v prijavni službi na štartu teka (Trg Leona Štuklja)

INFO:
Elektronsko merjenje s čipi, meritve in obelavo podatkov zagotavlja Protime.si.

Tekačem bo v cilju na voljo:
•	 voda,
•	 izotonični napitek
•	 sadje
•	 sladki in slani prigrizki

TEKAŠKA MAJICA ZA VSE TEKAČE! - BOGAT SPREMLLJEVALNI PROGRAM! - PRESENEČNEJA 
OB PROGI! - SPOMINSKO PRIZNANJE V CILJU!

NAGRADE:
Medalje za prve v absolutni moški in ženski kategoriji ter medalje za prve tri v starostnih kategorijah za 
moške in ženske. 

Podelitev nagrad in priznanj najboljšim sledi po prihodu zadnjih tekmovalcev v cilj, predvidoma ob 12.30h

ZDRAVSTVENO VARSTVO:
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Na cilju teka bo zagotovljena dežurna zdravstvena služba.

DOBRODELNOST:
Mariborski mestni tek bomo oplemenitili z dobrodelnostjo, pri čemer smo se odločili, da bomo del štartnin 
in sponzorskih sredstev namenili Zvezi prijateljev mladine Maribor. Tako bomo poskušali prispevati 
kamenček v mozaiku po zagotovitvi sredstev pomoči potrebnim otrokom in jim na ta način vsaj malo 
polepšati vsakdan. 
Obenem pa tudi en velik apel vsem tekačem k prostovoljnemu dobrodelnemu prispevku ob prevzemu 
štartnega paketa. Hvala že vnaprej!

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni za namen prijave, obveščanja o 
poteku prijave in pošiljanja informacij v povezavi s tekom. V primeru težav oziroma nejasnosti pri prijavi, si 
organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo.

http://www.mariborskitek.si
http://www.szm.si


Z udeležbo lahko organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statis-
tične obdelave. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Navedene osebne podatke lahko organizator 
hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse 
pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).

OPIS TRASE:

INFORMACIJE:
spletna stran:  www.mariborskitek.si  in www.szm.si
e-pošta:  events@protime.si
kontaktna številka:     041 943 693    in    031 379 122

http://www.mariborskitek.si
http://www.szm.si

