
Ste pripravljeni na 1. Tek za moške? 

Dragi tekači, 

niste še toliko tekli, da ne bi mogli vsaj še enkrat, prvi tek za moške pa bo več kot 

zgolj še ena tekaška prireditev. 

  

Zakaj ne smete zamuditi? 
1. Tek za moške je izključno moška tekma.  

2. Navijačice v večini, za punce organiziramo predtekmovanje.  

3. Tek bo tradicionalen, zato prvega nikakor nočete zamuditi. 

4. Speljan bo po Kranju. 

5. Pester spremljevalni program za spremljevalke in družine. 

6. Kranjska klobasa in pijača. 

 

Za 200 Tekačev Tudi Brezplačno Letno Nezgodno Zavarovanje 

Kar 200 tekačem na Teku za moške Vzajemna podarja letno nezgodno zavarovanje! 

Zato hitro izpolnite pristopno izjavo in nam jo pošljite na Vzajemno.  

 

 

Kranjske čebelce - Ženski tek na 5 ali 10 km 

Še vedno ni bojazni, da bi vas prehitela ženska. Za točo pa ne odgovarjamo več ;) 

  

Tekačice! Brziinsko na trening. Teku za moške smo dodali tudi tek Kranjski čebelc 

na 5 in 10 km. Gre za predtekmovanje, štart bo 15 minut pred Tekom za moške. 

Moškim sicer ne boste mogle speljat kolajne, lahko pa si pritečete VIP tretma v 

Vili Triglav na Pokljuki.  

  

Povežite se s sotekačicami na Facebooku, delite svoje priprave na tek z nami 

#tekzamoske.  

Utrujeni med tekom? Preizkusite metode za tempiranje hitrosti 

Utrujenost med tekom ni nič neobičajnega. Dobra plat pa je, da se človeški 

organizem lahko na utrujenost privadi in v sorazmerno kratkem času bistveno 

izboljša učinkovitost. Preberite nasvet, kako prilagoditi način vadbe, da boste lahko 

skozi celoten tek sposobni vzdrževati enakomeren tempo.  
 

 

 



Program tekaške prireditve 

Petek, 3.6.2016 

 13.00 - 18.00 Prevzem štartnih številk, Mestna občina Kranj 

  

Sobota, 4.6.2016 
 7.00 - 9.00 Prevzem štartnih številk na prizorišču (Slovenski trg) 

 10.00 Kranjčkov tek otrok z mamicami 

 10.30 Ogrevanje za Tek za moške in ženske tekaške predskupine Kranjske 

čebelce 

 10.45 Štart Kranjskih čebelc na 5 km in 10 km  

 11.00 Štart na 5 km in 10 km 

 13.00 Razglasitev absolutnih zmagovalcev in podelitev priznanj 

  

Spremljevalne dejavnosti za otroke: 
 Šola atletike z Atletskim klubom Triglav Kranj  

 Vzajemkova dežela z delavnicami za otroke 

  

Spremljevalni program:  
 Sobotna tržnica 

 Ogledi Rovov pod starim Kranjem 

 Zabavni program  

 Kulinarična in turistična ponudba mesta 

  

Natančni program prireditve bo objavljen v maju. Vsem prijavljenim udeležencem 

bomo posredovali program po e-mailu. Pridružujemo si pravico do sprememb. 
 


