
Čes�tke ob Dnevu slovenskega športa

V občini Ivančna Gorica se trudimo, da bi bila šport in rekreacija dostopna čim širšemu krogu občank in 
občanov. Letos smo obnovili športno igrišče na Muljavi, trenutno pa se gradi kolesarska steza, ki bo Ivančno 
Gorico povezovala s S�čno in Muljavo. Uspešno napreduje tudi načrtovanje sodobnega športnega parka pri 
Vzgojno-izobraževalnem centru v Ivančni Gorici, za katerega v kratkem pričakujemo izdajo gradbenega 
dovoljenja.

Veseli me, da se s športom in rekreacijo ukvarja velik del prebivalstva v občini, različnih generacij. Mnogi 
naši športniki in ekipe dosegajo izvrstne rezultate, društva in klubi so uspešni organizatorji športnih 
prireditev in tekmovanj, prav tako pa v športnih objek�h in na površinah za šport na prostem potekajo 
številne rekrea�vne dejavnos�. To priča o tem, da se zavedamo pomena telesne ak�vnos� za naše zdravje. 
Zdrav življenjski slog pa ima izjemen pomen zlas� v času epidemije novega koronavirusa. Zato izkoris�mo 
tudi odlične pogoje za tek, kolesarjenje in sprehode na prostem, ki nam jih nudi naše naravno okolje.

Čes�tke ob Dnevu slovenskega športa in ostanite zdravi!

ORGANIZATOR: Občina Ivančna Gorica 
v sodelovanju z 
Zvezo športnih organizacij Ivančna Gorica 



RAZPIS: 2. IVANKIN TEK 
 
 

DATUM: Sobota 24. 9. 2022  
 
ORGANIZATOR: Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z Zvezo športnih 
organizacij Ivančna Gorica. 
 
KRAJ DOGODKA: Start in cilj za vse razdalje pri Vzgojno-izobraževalnem centru 
Ivančna Gorica (Cesta občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica) – ploščad pred Srednjo 
šolo Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. 
  
URADNA SPLETNA STRAN ORGANIZATORJA: www.ivancna-gorica.si, 
www.zso.prijetnodomace.si. 
 
KONTAKTNA OSEBA: Toni Vencelj, tel. št. 041 973 877. 
 
PRIJAVNINA OZ. ŠTARTINA: 10,00 EUR, na dan prireditve 15,00 EUR. 
 
PRIJAVE: Prijave potekajo preko spletnega obrazca na www.sportotime.com 
vsebujejo naslednje podatke: priimek in ime, spol, letnik rojstva, dolžina proge in klub 
ali društvo ali kraj. Prijave potekajo preko vnosnega obrazca na spletni strani do 
21. 9. 2022. Startnino v višini 10,00 EUR je potrebno poravnati na TRR 0204 1001 
7615 878 (Zveza športnih organizacij Ivančna Gorica), po prejetju povratnega e-maila 
ob spletni prijavi. Možne so tudi kasnejše prijave na spletu in na dan tekmovanja do 
9.00 ure na mestu prireditve, z plačilom štartnine 15,00 EUR z gotovino, vendar ti 
udeleženci nimajo zagotovljenih darilnih paketov z spominsko športno majico. Za 
otroške teke in  netekmovalni tek 1,5 km so prijave brezplačne na kraju prireditve.  
 

DOLŽINE PROG IN KATEGORIJE: 

12 km 

 MOŠKI ROJENI LETNIK  ŽENSKE ROJENE LETNIK 

A 1992 - IN MLAJŠI       F 1992 - IN MLAJŠE 

B 1982 – 1991                  G 1982 - 1991 

C 1972 - 1981                  H 1972 - 1981 

D 1962 – 1971                  I 1962 - 1971 

E 1961 - IN STAREJŠI    J 1961 - IN STAREJŠE 

 

5 km 

 MOŠKI ROJENI LETNIK  ŽENSKE ROJENE LETNIK 

K 2004 - IN MLAJŠI       P 2004 - IN MLAJŠE 

L 1992 - 2003                   R 1992 - 2003 

M 1977 – 1991                 S 1977 - 1991 

N 1962 – 1976                   T 1962 - 1976 

O 1961 - IN STAREJŠI     U 1961 - IN STAREJŠE 

http://www.ivancna-gorica.si/
http://www.zso.prijetnodomace.si/


1,5 km 

Netekmovalno, ni kategorij - V – VSI UDELEŽENCI 

 
OTROŠKI TEKI: 
 
11.30 uri: dečki 1 – 3 razred 300m, deklice 1 – 3 razred 300m 

11.45 uri: dečki 4 – 6 razred 600m, deklice 4 – 6 razred 600m 

12.00 uri: dečki 7 – 9 razred 1000m, deklice 7 – 9 razred 1000m 

 
12.15 uri: predšolski otroci 100m - netekmovalno 
 
 
PROGE: Start na 12 in 5 km bo skupaj ob 10.00 uri. Po treh km se krajša proga  
odcepi. Teče se po makadamskih in asfaltnih cestah. 5 km proga ima +-65m nv,  
12 km ima +-160 m nv. Proga bo označena s puščicami, na vseh pomembnih  
križiščih bodo redarji in zapore s trakovi. Start na 1,5 km bo 10.05 uri.  
 
RAZGLASITEV REZULTATOV: ob 12.30 uri. 
 
NAGRADE: Vsak udeleženec s prijavo in plačano štartnino do 21. 9. 2022 prejme  
spominsko majico. Enako velja tudi za otroške teke. Majice so zagotovljene le za 
prijavljene do 21. 9. 2022. Vsi udeleženci dobijo bone za topel obrok hrane v cilju. 
Prvi trije uvrščeni tekmovalci v posamezni tekmovalni kategoriji prejmejo medalje.  
Absolutni zmagovalec in zmagovalka na 5 in 12 km prejmejo pokale.  
 
OSTALA DOLOČILA: Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost.  
Zdravniška pomoč bo zagotovljena. Tekmovalci in spremljevalci sami odgovarjajo  
za svoje osebne stvari in garderobo. Po tekmovanju bodo na voljo  tuši. 
Tekmovanje bo v vsakem vremenu.  
 


