
ŠD Podsreda in Kozjanski park organizirata
rekreacijski tek na grad Podsreda po novo urejeni grajski pešpoti 

10.10.2021
pod geslom:

»S tekom kozjanskega jabolka v Podsredi do bolj zdravega življenja«

Štart teka bo 10.10.2021 ob 11.00 uri, prijave med 10.00 in 10.30 v Trgu Podsreda 
(prizorišče Praznika kozjanskega jabolka)

 
Proga teka je dolžine  5800 m in poteka po raznoliki podlagi iz Podsrede do gradu in po gozdni poti nazaj v Podsredo. Tekmovalci bodo 

razdeljeni v štiri moške in štiri ženske kategorije  z enotnim startom. (In enotna otroška do 12 let)

Kategorije:
Otroci do 12 (skupno)

Prvi trije uvrščeni po kategorijah prejmejo simbolične pokale.
Absolutno prvi trije moški in ženske prejmejo pokale.
Vsak udeleženec prejme spominsko majico in topli obrok.
Prijave se sprejemajo na dan teka med 10.00 do 10.30 uro 
v neposredni bližini starta. Startnina znaša 5,00 EUR in se 
plača ob dvigu štartne številke, tekmovalci do 18 let so startnine oproščeni.
Razglasitev rezultatov: ob 13.00. 

SPLOŠNE DOLOČBE: Tekmovanje bo ob vsakem vremenu.
V primeru dežja se bo teklo po rezervni progi (samo do gradu) 
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! Vsak prijavljen dobi spominsko majico. 
Rezultati teka bodo objavljeni na http://www.obcina-kozje.si  
Več o Prazniku Kozjanskega jabolka si lahko ogledate 
na naslednji povezavi http://www.kozjanski-park.si/

INFORMACIJE:   Matija Jagrič - 041/369-482, Jernej Jagrič - 041/834-761

Ženske
ženske A (do 18 let)
ženske B (od 19 do 35 let)
ženske C (od 35 do 50 let)
ženske D (nad 50 let)

TRG PODSREDA
9. - 10. OKTOBER 2021

www.kozjanski-park.si

Moški  
moški A (do 18 let)

moški B (od 19 do 35 let)
moški C (od 35 do 50 let)

moški D (nad 50 let)

Opozorilo glede bolezni COVID – 19
Zaradi koronavirusa (covid-19) si jemljemo pravico 

do sprememb programa o katerih vas bomo 
obveščali.

Ohranjajmo medsebojno razdaljo.

Prosimo vas, da na vseh dogodkih upoštevate 
varnostna priporočila NIJZ.

Pogoj PCT obvezen za vse udeležence 
Praznika kozjanskega jabolka. 

V času Praznika kozjanskega jabolka, 
9. in 10. oktobra 2021, 

možnost samoplačniškega hitrega testiranja in 
cepljenja (cepivo Pfizer ali Johnson) 

v zdravstveni postaji Bistrica ob Sotli od 9. do 13. ure.


