
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

zadeva:      »13. SELTRONOV NOČNI TEK NA KALVARIJO«  
PRAVILNIK ZA UDELEŽENCE PRIREDITVE 

 
DATUM: 
Petek, 14. oktober 2022 
 
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 
je omejeno na 100. Ko se to število zapolni, prijave žal ne bodo več mogoče. 
 
Prijava je možna IZKLJUČNO preko spletnega obrazca na povezavi: https://protime.si/sl_si/dogodek/13-
seltronov-nocni-tek-na-kalvarijo/  
 
Prijave na licu mesta niso mogoče!   
Organizator si pridržuje pravico do zadržanja nekaterih startnih številk za potrebe partnerjev dogodka. 
 
START 
Start teka bo v petek, 14. oktobra 2022 na platoju med Športno dvorano Vrbanska in Škofijsko gimnazijo 
pod Kalvarijo v Mariboru. Otroški teki se pričnejo ob 18.00, dvig startnih številk za otroške teke od 17.30 
dalje.  Ob 19.30 uri bo start za vse ostale, dvig startnih številk od 18.30 dalje. V primeru slabega vremena 
(dežja) prireditev odpade. Teče se na lastno odgovornost!  
  
KATEGORIJE 
Otroški teki so namenjeni otrokom rojenimi v letih med 2007 in 2016. 
 
Vse otroške kategorije tečejo samo do 1. platoja v časovnem intervalu 30 sekund. Na vsakih 10 
udeležencev se start ustavi za povratek otrok nazaj na start.  
V kolikor kdo od otrok (letnik 2008 in starejši!) želi preteči stopnice do vrha, se lahko udeleži »Seltron« 
nočnega teka, ki se prične ob 19.30   
 
Nočni tek na Kalvarijo: 

• ženske – absolutno 
• moški – absolutno 

 
 

https://protime.si/sl_si/dogodek/13-seltronov-nocni-tek-na-kalvarijo/
https://protime.si/sl_si/dogodek/13-seltronov-nocni-tek-na-kalvarijo/


RAZGLASITEV IN PODELITEV MEDALJ 
 
»CURAPROX« otroški teki  
 
Vsak otrok prejme ob prehodu skozi cilj na 1. platoju spominski pokal. Ob povratku pa prejme darilo naših 
pokroviteljev. 
Podelitve medalj za posamezne otroške  kategorije ne bo, časi se ne merijo.   
 
»SELTRON« Nočni tek na Kalvarijo 
 
Vsak udeleženec prejme ob prehodu skozi cilj na vrhu stopnic spominsko medaljo. Ob povratku pa prejme 
darilno vrečko.  
 
Podelitev medalj za najboljše posameznice in posameznike bo neposredno po prihodu zadnjega 
tekmovalca v cilj.  
 
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. Merjenje časa izvaja podjetje Protime d.o.o. 
 
VARNOSTNI UKREPI 
Zaradi zagotavljanja varnosti vas vljudno naprošamo, da spoštujete vsa veljavna zdravstvena 
priporočila! 
 
POTEK TEKMOVANJA 
 
 »CURAPROX« otroški teki 

• otroci tečejo do 1. platoja 
• štartni vrstni red ni odvisen od štartne številke – štarta se po načelu prisotnosti 
• prevzem štartne številke poteka na info-točki teka na samem prizorišču od 17.30 naprej. 
• vsak otrok ima lahko ob sebi največ enega odraslega spremljevalca, ki ga lahko pospremi tudi po 

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

zaustavljeno. 
• V kolikor kdo od otrok (letnik 2008 in starejši) želi preteči stopnice do vrha, se lahko udeleži 

»Seltron« nočnega teka, ki se prične ob 19.30 
 
»SELTRON« NOČNI TEK NA KALVARIJO  

• štartni vrstni red ni odvisen od štartne številke – štarta se po načelu prisotnosti v predvidenem 
časovnem intervalu  

• prevzem štartne številke poteka na info-točki teka na samem prizorišču od od 18.30 naprej.  
• štartna številka mora biti vidno nameščena na prsni (prednji) strani  
• ob pričetku teka (19.30) se udeleženci postavijo v vrsto za štartni koridor ter čakajo na svoj štart 

(v skladu z navodili štarterja).  
• časovni interval med dvema tekmovalcema je 60 sekund, organizator lahko interval med tekom 

zmanjša na 30 sekund,  
• povratek na prireditveni prostor poteka na desni strani ob stopnicah. Vljudno vas naprošamo, da 

ste obzirni do tekmovalcev, ki v času vašega povratka še premagujejo stopnice (vračamo in 
izogibamo se po desni strani stopnic gledano navzdol!) 

• povratek skozi prireditveni prostor poteka po označenem koridorju. Ob vrnitvi prejme vsak 
udeleženec osvežilno pijačo in darilno vrečko.  

 
 

PREMAGAJ TE PEKLENSKE STOPNICE, ZATEM NIČ NI VEČ TEŽKO 

http://www.teknakalvarijo.com/

