
9. tek Škofije tečejo 2020 
 

Datum prireditve: 19.04.2020 ob 9.30 

Organizator: Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije in Športno društvo Tekači z Obale 

Stran organizatorja: http://www.sola-skofije.si/ 

Kontaktna oseba: Metka Pikl 
Telefon: 040 450 251 
Email: o-okskofije.kp@guest.arnes.si 
Štartnina: 9.00 € odrasli, 5 € otroci, 15 eur družina (min 3 člani) 
 
Opis dogodka 
Start teka je za vse kategorije na šolskem igrišču OŠ Oskarja Kovačiča Škofije. Tek za odrasle poteka po 
stari železniški progi Trst – Poreč (Parenzani), v smeri Bertokov, in sicer čez avtocesto, mimo Lame in 
naprej proti cerkvi v Bertokih. Obrat je na 5 kilometrih, pred staro cesto proti Kopru. Tam je 
okrepčevalnica z vodo, sledi tek po isti poti nazaj proti Škofijam. Cilj je na šolskem igrišču. Tek za otroke 
poteka na šolskem stadionu. 

Tekmovalne kategorije in dolžina proge: 

- Vrtčevski otroci – promocijski tek na 200 m (lahko v spremstvu staršev). 
- Učenci in učenke 1. in 2. razred - tek na 400 m. 
- Učenci in učenke 3. do 5. razred - tek na 600 m. 
- Učenci in učenke 6. in 7. razred - tek na 800 m. 
- Učenci in učenke 8. in 9. razred - tek na 1000 m. 
- Odrasli (enotna moška in enotna ženska kategorija) – 10000 m. 
 
Vsi vrtčevski otroci, ki bodo sodelovali na promocijskem teku, bodo v cilju prejeli medalje. Najhitrejši 
trije osnovnošolci (učenci in učenke od 1. – 9. razreda, po kategorijah) in odrasli tekači (moški, ženske), 
bodo prejeli ročno izdelane medalje. 

Vsak udeleženec teče po svojih zmožnostih in na lastno odgovornost. 

Prijave preko el. pošte: o-okskofije.kp@guest.arnes.si do 10. 4. 2020 ali na dan tekmovanja. 

Ob prijavi navedite: 

OTROCI: NAZIV ŠOLE, IME IN PRIIMEK, SPOL, LETNIK ROJSTVA, RAZRED. 

ODRASLI: IME IN PRIIMEK, SPOL, LETNIK ROJSTVA, KLUB. 

Startnina je simbolična: 5 eur za otroke, 9 eur za odrasle, 15 eur za družine (3 in več članov) in gre v 
dobrodelne namene, za otroke in učence iz socialno šibkejših družin šole. Plača se v gotovini ob 
prevzemu štartne številke. 

Vsak udeleženec se bo lahko med in po teku odžejal in okrepčal s sadjem in piškoti. 

Varstvo za otroke tekačev bo na igralih pod igriščem. Z njimi bo učiteljica. 

Razglasitev rezultatov: Po zaključku tekmovanja (po kategorijah) bo razglasitev rezultatov v ciljnem 
prostoru. Pritožbe so mogoče najkasneje 10 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. Rezultatov 
ne bomo objavljali. 

Posebni pogoji: V primeru zelo slabih vremenskih razmer si organizator pridržuje pravico 
prestaviti tekmovanje na kasnejši termin. 

URNIK TEKMOVANJA: 

8.30 - 9.30 – PRIJAVE in prevzem štartnih številk za ODRASLE. 
9.30 - OTVORITEV TEKMOVANJA. 
9.35 - Start teka za odrasle. 
10.55 - RAZGLASITEV REZULTATOV TEKMOVANJA – ODRASLI. 

http://www.sola-skofije.si/


10.00 – 11.00 - PRIJAVE in prevzem štartnih številk za OTROKE. 
11.00 - Vodeno ogrevanje za otroške teke. 
11.10 - Vrtec - promocijski tek na 200 m. 
11.15 - Učenci in učenke 1. in 2. razred - tek na 400 m. 
11.25 - Učenci in učenke 3. do 5. razred - tek na 600 m. 
11.35 - Učenci in učenke 6. in 7. razred - tek na 800 m. 
11.45 - Učenci in učenke 8. in 9. razred - tek na 1000 m. 
12.00 - RAZGLASITEV REZULTATOV TEKMOVANJA – OTROCI. 

 

VABLJENI! 

 


