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RAZPIS 9. ROKOVEGA TEKA – 19. SEPTEMBER 2020 
 
PRIREDITELJ 
TEKAŠKO DRUŠTVO ROKOV TEK, Ulica v Zadrže 20, 3240 Šmarje pri Jelšah 
 
DOGODKI ROKOVEGA TEKA 2019 

- Rokec, 3 km 
- Mali maraton Rokov tek, 21 km 
- S kolesom, 36 km 

 
PRIJAVE 
Prijave preko spleta na www.rokovtek.si spremljamo do vključno 11. Septembra 2020. Po tem 
datumu spletna prijava ni več mogoča. 
 
Tipi prijav na Rokovem teku: 

- POSAMEZNA PRIJAVA – prijava posamezne osebe za vse dogodke. 
- SKUPINSKA PRIJAVA – prijava skupine 5 ali več oseb za vse dogodke razen tek “Rokec”. 
- DRUŽINSKA PRIJAVA ROKEC, 3km – prijava družine, ki vključuje do dve odrasli osebi in do 

4 otroke do 15. leta starosti. 
- POSAMEZNA PRIJAVA ROKEC, 3km – prijava posamezne osebe za dogodek Rokec, 3km. 

 
Posamezne prijave za vse dogodke lahko opravite tudi na dan dogodka in sicer: 

- Od 8. do 9. ure za dogodek Rokec, 3 km. 
- Od 8. do 10. ure za dogodek S kolesom, 36 km. 
- Od 8. do 10.30 ure za dogodek Mali maraton Rokov tek, 21 km. 

 
Prijave na dan dogodka, 19. 9. 2020, lahko opravite na ploščadi pred KD Šmarje pri Jelšah. V tem 
primeru vam ne jamčimo prejema majice oz. želene velikosti majice. 
 
Skupinske prijave lahko opravite tudi tako, da nas kontaktirate na info@rokovtek.si in vam 
pošljemo prijavnico. Skupinskih prijav na dan dogodka ne bomo sprejemali. 
 
CENA PRIJAVE 

POSAMEZNE PRIJAVE 
- Do vključno 11. 9. 2020 je cena posamezne prijave (za vse dogodke razen teka “Rokec”) 

20 € na osebo. 
- Na dan dogodka, 19. 9. 2020 je cena posamezne prijave 25 € na osebo. 

 
SKUPINSKE PRIJAVE 
- Do vključno 11. 9. 2020 je cena skupinske prijave (za vse dogodke razen teka “Rokec”) 15 

€ na osebo. 
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- Od 11. 9. 2019 do 17. 9. 2020 je cena skupinske prijave 25 € na osebo. Po 17. 9 2020 
prijava skupine ni več mogoča. 

 
DRUŽINSKE PRIJAVE 
- Do vključno 11. 9. 2020 je cena družinske prijave za dogodk Rokec 20 € na družino. 
- Na dan dogodka, 19. 9. 2020 je cena družinske prijave 25 € na družinoosebo. 

 
POSAMEZNA PRIJAVA ROKEC, 3 km 
- Cena je ne glede na datum prijave in število udeležencev 5 € na osebo. 

 
VRAČANJE PRIJAVNIN 
 
Prijavnin na dogodke Rokovega teka zaradu neudeležbe ne vračamo. 
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Vsak udeleženec sodeluje na lastno odgovornost. Mladoletni in otroci sodelujejo na 
odgovornost starša ali skrbnika.  
 
Pred tekači bo peljalo vozilo organizatorja s prižganimi oranžnimim lučmi in napisom 
organizatorja. Na čelu kolone bo tudi policaj z motorjem. 
 
Za zdravniško pomoč tekačev skrbi zdravniška ekipa Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, ki bo 
z vozilom na koncu kolone tekačev. 
 
DOGODKI IN TRASE ROKOVEGA TEKA 2020 
 
Dogodki in trase prog posameznih dogodkov so navedeni na naši spletni strani: 
http://www.rokovtek.si/dogodki-in-trase/ 
 
MERJENJE ČASA 
 
Organizator ne bo uradno meril časa na posameznih dogodkih. Nastop udeležncev na vseh 
dogodkih in trasah ni tekmovalne narave. Prednost dajemo druženju, spoznavanju kulturnih, 
naravnih in turističnih znamenitosti in zdravemu načinu življenja.  
 
Kljub temu, bomo objavili neuradni vrsti red vsaj za prvih 10 tekmovalcev v moški in ženski 
različici za dogodke Rokec, 3km in Rokov tek, 21 km. Za dogodek S KOLESOM, 36 km vrstni red ne 
bo objavljen. 
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NAGRADE IN PODELITEV NAGRAD 
 

ROKEC, 3 km 
Vsak udeleženec bo prejel medaljo. Najboljši trije med fanti in puncami do vključno 14. Leta 
starosti bodo prejeli simbolične nagrade v obliki paketa domačih dobrot. Podelitev nagrad bo na 
cilju na ploščadi pred KD Šmarje pri Jelšah, takoj po zakjlučku dogodka. 

 
ROKOV TEK, 21 km 

Vsak udeleženec bo prejel medaljo. Najboljši trije v moški in ženski konkurenci bodo prejeli 
simbolične nagrade v obliki paketa domačih dobrot. Podelitev nagrad bo na cilju V Aqualuni, takoj 
po zakjlučku dogodka. 

 
KOLESARJENJE, 36 km 

Vsak udeleženec bo prejel medaljo. 
 

PREVOZ NAZAJ NA ŠTART V ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
Udeležencem, ki prispejo na cilj v Podčetrtek, omogočamo vrnitev z avtobusom nazaj v Šmarje pri 
Jelšah. Udeleženci, ki želijo izkoristiti to možnost, morajo to jasno označiti pri oddaji prijavnice. 
 
SPLOŠNA DOLOČILA 
   
Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost! 
 
Z oddajo prijave se strinjate, da se za namene same izvedbe prireditve osebne podatke obdeluje 
za pošiljanje e-novic, prijavo na tekmovanje in s tem vodenje plačil. Upravljalec podatkov je 
Tekaško društvo Rokov tek. Upravljalec zbira podatke izključno za zgoraj naštete lastne potrebe in 
jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebne podatke se hrani toliko časa, kolikor je to dovoljeno 
v skladu s pravno podlago in za namene, s katerimi se jih obdeluje. Za vsa morebitna vprašanja 
glede obdelovanja vaših osebnih podatkov se lahko obrnete na info@rokovtek.si.  
 
Ker gre za prireditev javnega značaja, s prijavo na dogodek soglašate, da se lahko ime in priimek iz  
prijavnice ter rezultat tekmovanja objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani 
prireditve, vključno z vašimi fotografijami, filmskimi in video posnetki in intervjuji, ne da bi zato 
potrebovali vaše posebno dovoljenje. Kot posameznik imate kadarkoli možnost zahtevati dostop 
do svojih osebnih podatkov in zahtevati popravek ali izbris le-teh. V kolikor menite, da se vaših 
osebnih podatkov ne obdeluje pravilno, imate pravico, da vložite pritožbo pri informacijskemu 
pooblaščencu. 
 
Organizator si pridržuje pravico spremembe tega razpisa. 
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