
11. »SELTRON« NOČNI TEK NA KALVARIJO PODNEVI 
PRAVILNIK ZA UDELEŽENCE PRIREDITVE 

 
Sobota, 10. oktober 2020 

 
Organizator: Univerzitetna športna zveza Maribor, Gosposvetska 
cesta 83, 2000 Maribor 
 
STARTNINA: startnine ni! 
 
PRIJAVE 
Število udeležencev v odraslih kategorijah je omejeno na 250, število udeležencev 
v otroških kategorijah pa je omejeno na 100. 
 
Ko se to število zapolni, prijave žal ne bodo več mogoče. 
 

Prijava je možna IZKLJUČNO preko spletnega obrazca od petka 2.oktobra dalje 
na spletni strani www.teknaklavarijo.com   
Prijave na licu mesta niso mogoče!   
 
Organizator si pridržuje pravico do zadržanja nekaj startnih številk za potrebe 
partnerjev dogodka. 
 
START 
Start teka bo v soboto, 10. oktobra 2020 na platoju med Športno dvorano Vrbanska 
in Škofijsko gimnazijo pod Kalvarijo v Mariboru. Otroški teki se pričnejo ob 10. uri. 
Ob 11. uri bo start za vse ostale. Tekmovalci startajo v minutnem intervalu. V 
primeru slabega vremena (dežja) prireditev odpade. Teče se na lastno 
odgovornost.  
  
KATEGORIJE 
Otroški teki »NKBM DIN DIN« so razdeljeni v naslednje kategorije: 

• MINI KALVARČEK (letnik 2013 in mlajši)  

• KALVARČEK (letniki 2009-2012)  

• SENIOR KALVARČEK (letniki 2005-2008)  

 
Vse otroške kategorije tečejo samo do 1. izravnave v časovnem intervalu 30 
sekund. Na vsakih 10 udeležencev se start ustavi za povratek otrok nazaj na start.   
 
POZOR! Posebej bodite pozorni na varnostne zahteve v poglavju VARNOST! 
 
Nočni tek na Kalvarijo: 

• ženske – absolutno 

• moški – absolutno 

 
POZOR! Posebej bodite pozorni na varnostne zahteve v poglavju VARNOST! 
 
 

http://www.teknaklavarijo.com/


RAZGLASITEV IN PODELITEV MEDALJ 
 
»NKBM DIN DIN« otroški teki  
 
Vsak otrok prejme ob prehodu skozi cilj na 1. platoju spominsko medaljo. Ob 
povratku pa prejme darilo naših pokroviteljev. 

 
Podelitve medalj za posamezne kategorije ne bo, zabeleženi bodo le najboljši časi.   
 
»SELTRON« Nočni tek na Kalvarijo podnevi 
 
Vsak udeleženec prejme ob prehodu skozi cilj na vrhu stopnic spomnisko medaljo. 
Ob povratku pa prejme tudi darilno vrečko.  
 
Podelitev medalj za najboljše posameznice in posameznike bo takoj po prihodu 
zadnjega tekmovalca na cilj po posebnem varnostnem protokolu.  
 
Nagrade prejmejo: 

• najboljše tri ženske 

• najboljši trije moški 
 
REZULTATI 
Neuradni rezultati prvih 10 tekmovalcev v vsaki kategoriji bodo objavljeni na info 
točki organizatorja po prireditvi oz. 15 minut po zaključku teka. Pritožba je možna 
15 minut po objavi neuradnih rezultatov s plačilom pritožbe 50€ na Info točki 
organizatorja. Pritožbena komisija v sestavi: vodja tekmovanja, vodja meritev in 
eden od udeležencev teka bodo obravnavali morebitne pritožbe. Odločitev 
pritožbene komisije je dokončna. 
 
Uradni rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani 

www.teknakalvarijo.com najkasneje tri dni po zaključku prireditve.  
 
VARNOSTNI UKREPI 
Zaradi specifične situacije bo letošnji tek izveden pod posebnimi pogoji. Vljudno 
vas naprošamo, da vse te pogoje primerno tudi upoštevate! 
 
SPLOŠNO 

• obvezne prijave preko spletnega obrazca (prijava na licu mesta ni mogoča!) 

• prireditve se lahko udeležijo le zdravi udeleženci brez vidnih znakov 

obolelosti (visoka temperatura, kašljanje, smrkanje…). Organizator si 
pridružuje pravico, da udeležencu z vidnimi znaki obolelosti prepreči 
udeležbo na teku. Velja tudi za otroške teke! 

• obvezna je uporaba zaščitnih mask na prireditvenem prostoru ves čas razen v 
času aktivnega teka. Udeleženci z maskami za enkratno uporabo boste le te 
lahko odvrgli v koš za smeti tik pred vašim štartom. 

• prireditveni prostor bo ograjen s posebej označenim vhodom in izhodom. 

Vhod bo povezan s koridorjem, ki bo udeležence vodil do štartne točke. 
Izhod bo povezan s koridorjem skozi prireditveni prostor za vse, ki se boste 
vračali z vrha stopnic po opravljenem teku 

http://www.teknakalvarijo.com/


• gibanje v prireditvenem prostoru bo omejeno, nepotrebno ustavljanje ni 

dovoljeno! 

• ogled tekmovanja v neposredni bližini ne bo možen!  
 
»NKBM DIN DIN« otroški teki 

• v skladu z dodeljeno številko bo otrok lahko tekel v določenem časovnem 

razponu: 
o številke od 1 – 33 v času med 10.00 in 10.20 
o številke od 34 - 67 v času med 10.20 in 10.40 
o številke od 68 - 100 v času med 10.40 in 11.00 

• ZARADI PREPREČEVANJA NASTANKA GNEČE VAS VLJUDNO PROSIMO, DA 
PREVZAMETE ŠTARTNO ŠTEVILKO NAJVEČ 5 MINUT PRED PREDVIDENIM 
ČASOVNIM INTERVALOM ŠTARTA! 

• vsak otrok ima lahko ob sebi največ enega odraslega spremljevalca, ki ga 

lahko pospremi tudi po stopnicah. Spremljevalec mora ves čas imeti na sebi 
zaščitno masko! 

• otroci se bodo vračali nazaj po stopnicah v manjših skupinah. V tem času bo 
tekmovanje zaustavljeno. 

 
»SELTRON« NOČNI TEK NA KALVARIJO PODNEVI 

• v skladu z dodeljeno številko bo vsak udeleženec tekel v določenem 

časovnem razponu: 
o številke od 1 – 40 v času med 11.00 in 11.20 
o številke od 41 - 80 v času med 11.20 in 11.40 
o številke od 81 - 120 v času med 11.40 in 12.00 
o številke od 121 – 160 v času med 12.00 in 12.20 
o številke od 161 – 200 v času med 12.20 in 12.40 
o številke od 201 – 250 v času med 12.40 in 13.10 

• ZARADI PREPREČEVANJA NASTANKA GNEČE VAS VLJUDNO PROSIMO, DA 
PREVZAMETE ŠTARTNO ŠTEVILKO NAJVEČ 5 MINUT PRED PREDVIDENIM 
ČASOVNIM INTERVALOM ŠTARTA! (lahko tudi znotraj predvidenega 

časovnega intervala) 

• prevzem štartne številke poteka posamično in ob upoštevanju varnostne 
razdalje. Prevzame jo lahko le vsak zase. Prevzem za druge ni možen! 
Prevzemi se vršijo v enakem časovnem intervalu, kot potekajo štarti (vsak se 
pomika po koridorju za eno mesto naprej)  

• po prevzemu se vsak udeleženec postavi v štartni koridor ter čaka na svoj 

štart tako, da se pomika za eno mesto naprej.  

• vse do štarta je obvezna uporaba zaščitne maske! 

• povratek na prireditveni prostor poteka izključno po označeni pešpoti 
mimo Račjega dvora in cesti. Vljudno vas pozivamo k vzdrževanju 
varnostne razdalje ob povratku. Pot ob povratku je dolga približno 1.500 
metrov! 

• povratek skozi prireditveni prostor poteka po označenem koridorju. Ob 

izhodu prejme vsak udeleženec osvežilno pijačo in darilno vrečko.  
 
 

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA UDELEŽBO IN VAS VLJUDNO NAPROŠAMO ZA 
UPOŠTEVANJE VSEH VARNOSTNIH UKREPOV ☺ 


