RAZPIS ZA SODELOVANJE NA LITIJSKEM TEKU 2021 –
LITIJA TEČE

Litijski tek 2021 bo potekal od sobote, 8. maja, do petka, 4. junija 2021, do 12.00. Tek tokrat
ne bo tekmovalne narave, njegov cilj bo preteči kar največ kilometrov.
Litijski tek ima izjemno dolgo tradicijo. Doživel je tudi več prekinitev, tako lani teka nismo
izvedli. Letos se ne damo. Tekaško prireditev smo prilagodili trenutni situaciji. Tek bo potekal
v mehurčkih - v vrtcih in šolah v okviru razredov na razdaljah od 200 do 1000 metrov. Za
odrasle bo tek potekal individualno, relacijo in čas teka (v okviru razpisanega obdobja) si boste
izbrali sami. Poročilo o pretečenih kilometrih bodo organizatorju sporočali pedagoški delavci.
Individualni tekači (ne glede na starost in pretečene kilometre) boste o teku poročali sami s
pošiljanjem slik pretečene relacije na elektronski naslov organizatorja. Vabimo vse rekreativne
tekače, da se teku priključite. Zanesljivo bomo na Litijskem teku 2021 pretekli več kilometrov
kot na preteklih prireditvah. Morda nam uspe, v letošnjem olimpijskem letu, preteči toliko
kilometrov, kot znaša razdalja od Litije do Tokia.
Startnine ni. Praktične nagrade prejmete vsi tekači. Glavne nagrade bomo izžrebali med tekači,
ki bodo pretekli več kot 10 kilometrov v enem kosu.
PRAVILA LITIJSKEGA TEKA 2021
TEK PREDŠOLSKIH OTROK
Prijave: prijavite se pri svoji vzgojiteljici.
Pravila teka: vsi otroci tečejo v spremstvu vzgojiteljic v vrtcu.
Nagrade: vsi otroci, ki pretečejo 200 m, prejmejo spominsko medaljo.
TEK OSNOVNOŠOLCEV
Prijave: prijavite se pri svojem športnem pedagogu.
Pravila teka: sodelujete lahko učenci, ki obiskujete OŠ Litija, OŠ Gradec, OŠ Šmartno in OŠ
Gabrovka-Dole. Cilj je, da sodelujete vsi učenci in vsak preteče 600 metrov.
Nagrada: vsi sodelujoči prejmete spominsko darilo.
Nagrada za šole: vsaka šola, ki preseže zastavljeni cilj pretečene razdalje, prejme 150 €
nagrade za nabavo športne opreme.
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TEK SREDNJEŠOLCEV
Prijave: prijavite se pri svojem športnem pedagogu.
Pravila teka: sodeluje lahko vsak dijak, ki obiskuje Gimnazijo Litija. Cilj je, da sodelujete vsi
dijaki in vsak preteče 1000 metrov.
Nagrada: vsak sodelujoči prejme spominsko darilo.
Nagrada za šole: v primeru, da šola preseže zastavljeni cilj pretečene razdalje, prejme 150 €
nagrade za nabavo športne opreme.
TEK POSAMEZNIKOV
Prijave: prijava ni potrebna.
Pravila teka: sodeluje lahko vsak posameznik, starostne omejitve ni, dolžino teka si izbirate
sami. Tek lahko opravite kadarkoli obdobju od 8. 5. do 4. 6. 2021, do 12.00. V kolikor v tem
času pretečete najmanj 10 km večkrat, si s tem povečate možnost, da ste izžrebani za eno izmed
glavnih nagrad. Svoj čas si udeleženec na teku izmeri z aplikacijo za sledenje (kot je npr. Strava,
Garmin, Runkeeper,,,) ali s tekaško uro, nato pa naredi fotografijo (posnetek zaslona) razdalje.
Fotografijo oziroma posnetek zaslona teka, udeleženec pošlje na litijskitek@gmail.com.
Trasa: traso proge izberete sami.
Nagrade: vsak posameznik, ki preteče najmanj 2 km, prejme spominsko darilo. Vsakič, ko
sodelujoči preteče najmanj 10 km in pošlje fotografijo, je vključen v žreb za glavne nagrade
(več parov tekaške obutve HOKA ONE ONE po izbiri, tekaške majice, nahrbtniki,…).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žreb za glavne nagrade bo 4. 6. 2021 ob 14:00 v prostorih Mladinskega centra Litija in si ga bo
možno ogledati na FB strani ŠPORT LITIJA. Nagrade bo možno prevzeti 5. 6. na
Valvasorjevem trgu, na Litijski tržnici, od 8.00 do 11. 00. Če nagrade ne boste mogli prevzeti
ta dan, jo boste lahko prevzeli v prostorih Mladinskega centra Litija, na Ponoviški cesti 12,
najkasneje do 24. 6. 2021, vsak delovni dan med 10:00 in 17:00 uro.
ZKMŠ Litija kot organizator teka, si pridržuje pravico spremembe tega razpisa.
Vse dodatne informacije so na voljo na: sport@zkms-litija.si, litijskitek.si ali
tel. št.: 051-443-410.
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