Vabimo vas na športno rekreacijske prireditve ob dnevu OZN v Slovenj Gradec v nedeljo 17. oktobra 2010
Slovenj Gradec slovensko mesto GLASNIK MIRU, postaja prepoznaven tudi po organizaciji številnih rekreativno športnih
prireditvah. Že več let poteka tekaška prireditev TEK MIRU OB DNEVU OZN, ki ga uspešno organizira Atletski klub Slovenj
Gradec skupaj z Javnim zavodom za turizem in šport Spotur. Prireditev poteka pod geslom

Ker poteka v okviru prireditev ob dnevu OZN, ima TEK MIRU poleg rekreacije in tekmovanja, tudi pomen širjenja vrednot miru, sožitja,
strpnosti, razumevanja in medsebojne povezanosti. Tokrat smo se združili vsi organizatorji in v nedeljo 17. oktobra za vas pripravili več
prireditev z zaključkom na Glavnem trgu na teku *dobre volje*.
To, da poskrbimo za svoje zdravje s pozitivnim razmišljanjem in aktivnim načinom življenja. To je edina investicija , ki je ne more načeti
še tako trdovratna kriza. Vse ostalo pride za tem. Vsi smo tekači, tudi če se tega vedno ne zavedamo. Poti po katerih tečemo so seveda
raznolike, uspeh pa je odvisen od vztrajnosti, tehnik in seveda tudi od sopotnikov, prijateljev, sodelavcev, ki nas spremljajo in s katerimi
delamo.
Zato je nedelja 17. oktober 2010 naša, rezervirana za tek za pohode za druženje. Ne bomo sami, z nami bodo prijatelji, družina, vsi, ki
imamo rekreacijo in naravo za sprostitev za nabiranje moči. Ali smo zaposleni, brezposelni, šolarji, dijaki, upokojenci, revni ali bogati,
ženske, možki, otroci, volivci ali voljeni, to nedeljo smo si vsi enaki.

Organizatorji in
izvajalci:
Javni zavod za turizem in šport
Spotur Slovenj Gradec

TEK MIRU OB DNEVU OZN
Poletimo z golobico miru
Odprto državno prvenstvo Slovenije v cestnih tekih
Državno prvenstvo v uličnem teku za osnovne in srednje šole
Štajersko koroški pokal
Kraj in datum tekmovanja:
Slovenj Gradec, nedelja, 17. 10. 2010
Prijave: Prijavite se lahko po e-pošti ( atletskiklub.sg@gmail.com ) , telefonu,
pošti. Prijava vsebuje ime, priimek, letnico rojstva in spol. Na dan prireditve so
prijave možne do eno uro pred startom.
Startnina za udeležence teka na 10km, ki se bodo prijavili do 14. oktobra 2010,
znaša 10 evrov, po tem datumu pa 15 evrov. Startnine za ulične teke ni.

Nagrade: Udeleženci teka prejmejo
URNIK TEKOMANJ
spominsko majico. Prvi trije udeleženci v
09.00 - 10.00 Ogled proge, prevzem štartnih številk
vsaki kategoriji prejmejo medalje in praktične
10.00 Otvoritev tekmovanja
start Starostne kategorije Proge
nagrade. V absolutni konkurenci teka na
10.15 Učenci in učenke, letnik 2003 500 m
10km prvih pet moških in žensk prejme
10.25 Učenci in učenke, letnik 2002 500 m
denarne nagrade. Nagradi prejmeta tudi
10.35 Učenci in učenke, letnik 2001 500 m
najhitrejši podjetnik in podjetnica. Za
10.45 Učenci, letnik 2000 in 1999 1000 m
udeležence teka na 10 km bo organizirana
10.55 Učenke, letnik 2000 in 1999 1000 m
brezplačna topla malica
11.05 Učenci, letnik 1998 in 1997 1000 m
11.10 Učenci, letnik 1996 1000 m
VSI UDELEŽENCI TEKMUJEJO
11.20 Učenke, letnik 1998 in 1997 1000 m
PROSTOVOLJNO IN NA LASTNO
11.30 Učenke, letnik 1996 1000 m
ODGOVORNOST. Organizator ne
11.30 Dijakinje, letnik 1994 in mlajše 1000 m
odgovarja
za morebitne izgubljene in
11.30 Dijakinje, letnik 1991 in mlajše 1000 m
pogrešane predmete ter morebitne
11.40 Dijaki, letnik 1994 in mlajši 2000 m
11.40 Dijaki, letnik 1991 in mlajši 2000 m
poškodbe tekmovalcev. Zdravniška služba
12.00 Mladinci, člani (letnik 1994 in starejši) 10.000 m
je zagotovljena.
12.05 Učenke in učenci letnik 2004 ter predšolski otroci 200 m
13.30 TEK DOBRE VOLJE 500m za vse udeležence
Tek bo ob vsakem vremenu

Več informacij na
spletnih straneh
Atletskega kluba
Slovenj Gradec
http://sz.drustvasg.si/atletski-klub/

ŽOLNIRJEV POHOD NA KREMŽARJEV VRH
OB DNEVU OZN
Organizator: Planinsko društvo Slovenj Gradec
Časovnica:
Start: ob 8.00 Bellevue Legen
Vzpon: dve uri
postanek na koči: eno uro
Spust: uro in pol
Zaključek: tek dobre volje na Glavnem trgu ob 13.30
Spominske nagrade:
vsi udeleženci prejmejo spominske majice
s plačilom 3 (tri) € na startu prejmete spominsko kapo in bon za
malico
Pohoda se udeležujete prostovoljno in na lastno odgovornost.

PRVI POHOD MIRU OB DNEVU OZN
po tematskih poteh
Organizator: Turistično društvo Slovenj Gradec skupaj z vsemi
društvi in klubi v MO Slovenj gradec.
Trasa in časovnica:
Start: ob 9.00 na Glavnem trgu Slovenj Gradec
Vzpon: na Rahtel po Gozdarski učni poti - vodiči TD (ena ura)
Nadaljevanje: Pot v Deželo škratov - Zagmajškov vrh - vodiči
škratje (ena ura) Kmetija Leder-Gmajna-Za gradom-Grad-Stari
trg-Glavni trg (predvideno dve uri).
Lahko izbirate tudi krajšo pot ali samo del poti.
Zaključek: tek dobre volje na Glavnem trgu ob 13.30
Spominske nagrade: S plačilom 3 (tri) € na startu prejmete
spominsko kapo in bon za malico.

Spominske majice, kape in bon za malico lahko prejmete le pred samim startom s plačilom startnine oziroma prijavnine.
Brezplačno prejmejo majice le osnovnošolci in srednješolci na uličnih tekih.
Toplo malico lahko koristite po 13.00 uri v zgornji restavraciji NAMANOVA na podlagi predložitve bloka. Društva in skupine
lahko plačate prijavnino skupaj (pridobite si sponzorja.
Žal organizatorji nismo uspeli zagotoviti dovolj sponzorskih sredstev za pokritje vseh stroškov, zato smo se dogovorili za
minimalno prijavnino 3.€, za tekače na 10 km 10 €.
PREDHODNE PRIJAVE ZA VSE POHODNIKE SO ZAŽELENE ZARADI ORGANIZACIJE MALIC, MAJIC IN KAP. ZATO SE PRIJAVITE NA :

TIC SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, T: 00386(0)2 88 12 116, F: 00386(0)2 88 12 117,
tic@slovenjgradec.si

