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RAZPIS ROKOVEGA TEKA PO ŠMARSKIH BREGIH 2022 –  SOBOTA, 18. JUNIJ 
2022 
 
 
1. KRAJ PRIREDITVE 

 
Ploščad pred Kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 19, 3240 Šmarje pri 
Jelšah. 
 
2. ORGANIZATOR 

 
TEKAŠKO DRUŠTVO ROKOV TEK, Ulica v Zadrže 20, 3240 Šmarje pri Jelšah, v 
sodelovanju z Javnim zavodom za turizem, šport in mladino. 
 
3. DATUM 
 
Sobota, 18. junij 2022, od 10:30 ure. Natančnejši terminski načrt je v točki Trase. 
 
4. TRASE 
 
Sobota, 18. junij 2022 

- 10:30  300 m – tek, namenjen predšolskim otrokom in njihovim staršem (start 
in cilj sta na ploščadi pred kulturnim domom). 

 
- 11:00  600 m  – tek, namenjen osnovnošolskim otrokom do vključno 11 let 

(start in cilj sta na ploščadi pred kulturnim domom). 
 

- 15:00  SPRINT NA SV. ROK – 140 višinskih metrov vzpona med kalvarijo do 
cerkve sv. Roka, ki je eno izmed sedmih čudes Slovenije (start na ploščadi pred 
kulturnim domom, mimo Muzeja baroka, med kalvarijo do cerkve sv. Roka). 

 
- 16:15  Po Marjanovi poti s kolesom (27 km) – kolesarjenje po občini Šmarje 

pri Jelšah, ki je netekmovalnega značaja in poteka v spomin na Marjana Čuješa, 
nekdanjega občinskega svetnika in nekdanjega podžupana občine Šmarje pri 
Jelšah, ki je 25 let opravljal funkcijo tajnika Občine Rogaška Slatina. Marjan je bil 
izjemno dejaven v več društvih, aktiven rekreativni športnik, v zadnjih letih 
predvsem kolesar in človek, ki je vedno znal prisluhniti in poiskati rešitev. 
Zahtevna a izjemno zanimiva proga s čudovitimi razgledi poteka izpred cerkve sv. 
Roka čez Predenco, Ločnec, Orehovec, Tinsko, Malo Zibiko, Spodnje Mestinje, 
Brecljevo, Ješovec, s ciljem v Šmarju pri Jelšah (start pri cerkvi sv. Roka, cilj na 
ploščadi pred kulturnim domom). 

 
- 16:30  3 km – nezahteven rekreativni tek za najstnike med 12. in 19. letom 

starosti, za družine in ostale rekreativne udeležence prireditve (start pri cerkvi sv. 
Roka, cilj na ploščadi pred kulturnim domom). 
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- 16:30  11,5 km – tek za vse rekreativne udeležence, tekmovalce in  pohodnike. 
Tek je del Štajersko Koroškega pokala v tekih 2022. Trasa teka poteka po 
razgibanem terenu s startom pri cerkvi sv. Roka in se nadaljuje skozi Predenco, 
Ločnec, mimo Sedovške domačije, čez Kamenik in nazaj do Šmarja pri Jelšah 
(start pri cerkvi sv. Roka, cilj na ploščadi pred kulturnim domom). 

 
Celoten program je dostopen na spletni strani www.rokovtek.si.  
 
5. PRIJAVE 

 
Za prijavo na tek izpolnite spletni obrazec. Povezava do prijavenega obrazca bo 
objavljena na spletni strani www.rokovtek.si in Facebook strani 
https://www.facebook.com/rokovtekposmarskihbregih.  
 
Prijava je možna preko spletnega obrazca na spletni strani 
https://protime.si/sl_si/dogodki/. Po izpolnjenem spletnem obrazcu je prijavnino možno 
poravnati s plačilom preko plačilnih kartic, plačilnega sistema Paypal ali na TR SI56 
1010-0005-7629-053 odprt pri Banki Intesa SanPaolo d.d. Podatki o imetniku računa: 
PROTIM.E d.o.o., meritve v športu in organizacija športnih prireditev, Cesta k Tamu 12, 
2000 Maribor. 
 
Prijave so možne najkasneje do vključno torka, 14. junija 2022. Po tem datumu spletna 
prijava ni več mogoča. 
 
Tipi prijav na Rokovem teku po šmarskih bregih: 

- POSAMEZNA PRIJAVA – prijava posameznnika ali posameznice za želeni 
dogodek. 

- SKUPINSKA PRIJAVA – prijava skupine 8 ali več oseb za vse dogodke razen 
SPRINTA NA SV. ROK.  

- EKIPNA PRIJAVA ZA SPRINT NA SV. ROK – prijava ekipe 3 ali več oseb za 
dogodek SPRINT NA SV. ROK 

 
Na dan dogodka lahko opravite samo posamezno prijavo za teka na 300 m in 600 m, in 
sicer od 9:00 do 10:00. 

 
Prijave za navedena teka lahko na dan dogodka, v soboto, 18. junija 2022, opravite na 
ploščadi pred Kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, kjer bosta tudi start in cilj obeh tekov. 
 
Skupinske prijave lahko opravite tudi tako, da nas kontaktirate na info@rokovtek.si in 
vam pošljemo prijavnico. Skupinskih prijav na dan dogodka ne sprejemamo. 
 
6. PRIJAVNINA 
 

POSAMEZNE PRIJAVE DO 31. 3. 2022 
- 5 eur na osebo za 300 m tek in 600 m tek. Starši, ki spremljajo svojega otroka, 

lahko tečejo brezplačno. 
- 15 eur na osebo za 3 km tek, 11,5 km tek in 27,5 km kolesarjenje. 
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- 8 eur na osebo za sprint na sv. Rok. 
- 5 eur na osebo za sprint na sv. Rok za osnovnošolske otroke. 

 
SKUPINSKE PRIJAVE DO 31. 3. 2022 
- 3 eur na osebo za 300 m tek in 600 m tek za skupine z najmanj 8 člani. Starši, ki 

spremljajo svojega otroka, lahko tečejo brezplačno. 
- 13 eur na osebo za 3 km tek, 11,5 km tek in 27,5 km kolesarjenje za skupine z 

najmanj 8 člani. 
- 7 eur na osebo za sprint na sv. Rok za ekipe z najmanj 3 člani. 
 
POSAMEZNE PRIJAVE DO VKLJUČNO 14. 6. 2022 
- 8 eur na osebo za 300 m tek in 600 m tek. Starši v spremstvu otrok lahko tečejo 

brezplačno. 
- 20 eur na osebo za 3 km tek, 11,5 km tek in 27,5 km kolesarjenje. 
- 10 eur na osebo za sprint na sv. Rok. 
- 7 eur na osebo za sprint na sv. Rok za osnovnošolske otroke. 

 
SKUPINSKE PRIJAVE DO VKLJUČNO 14. 6. 2022 
- 5 eur na osebo za 300 m tek in 600 m tek za skupine z najmanj 8 člani. Starši, ki 

spremljajo svojega otroka, lahko tečejo brezplačno. 
- 18 eur na osebo za 3 km tek, 11,5 km tek in 27,5 km kolesarjenje za skupine z 

najmanj 8 člani. 
- 8 eur na osebo za sprint na sv. Rok za ekipe z najmanj 3 člani. 
 
POSAMEZNE PRIJAVE NA DAN DOGODKA 18. 6. 2022 
- 10 eur na osebo za 300 m tek in 600 m tek. Starši, ki spremljajo svojega otroka, 

lahko tečejo brezplačno. 
 
Preostalih prijav na dan dogodka ne sprejemamo! 

 
 DATUM PRIJAVNINE SE ŠTEJE Z DATUMOM PLAČILA. 
 

7. VRAČILO PRIJAVNIN 
 
Prijavnin za dogodke Rokovega teka zaradi neudeležbe ne vračamo. V primeru 
odpovedi prireditve, prijavnine prenesemo na nov termin oz. na termin v naslednjem 
letu. 
 
8. ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Vsak udeleženec sodeluje na lastno odgovornost. Mladoletni in otroci sodelujejo na 
odgovornost starša ali skrbnika.  
 
Udeleženci na prireditvi so hkrati tudi udeleženci v prometu, zato se ravnajo v skladu s 
cestno prometnimi predpisi. 
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Za zdravniško pomoč tekačev bo skrbela zdravniška ekipa Zdravstvenega doma Šmarje 
pri Jelšah. 
 
Tekačem bosta na progi in v cilju na voljo voda in sadje. 
 
9.  DOGODKI IN TRASE ROKOVEGA TEKA PO ŠMARSKIH BREGIH 2022 
 
Dogodki in trase prog posameznih dogodkov so navedeni na naši spletni strani 
www.rokovtek.si  
 
10.  MERJENJE ČASA 
 
Elektronsko merjenje s čipi. Merjenje in obdelavo podatkov zagotavlja Protime.si. 
Merjenje se ne bo izvajalo na 27,5 km trasi za kolesarje in za pohodnike na 11,5 km 
trasi. 
 
Na vseh dogodkih pa pred tekmovalnostjo dajemo prednost druženju, spoznavanju 
kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti in zdravemu gibanju. 
 
11.  TEKMOVALNE KATEGORIJE:  
 
300 m trasa: 
- predšolske deklice,  
- predšolski dečki. 
 
600 m trasa: 
- deklice od 1. do vključno 3. razreda,  
- dečki od 1. do vključno 3. razreda,  
- deklice od 4. do vključno 7. razreda,  
- dečki od 4. do  vključno 7. razreda.  
 
Trasa SPRINTA NA SV. ROK: 
- absolutna kategorija ženske, 
- absolutna kategorija moški. 
 
3 km trasa: 
- deklice od 8. do vključno 9. razreda,  
- dečki od 8. do vključno 9. razreda,  
- ženske do 19. leta (letnik do 2003), 
- moški do 19. leta (letnik do 2003), 
- absolutna kategorija moški, 
- absolutna kategorija ženske. 
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11,5 km trasa: 
Po spodnji tabeli. Velja za ženske in moške ločeno. 
ZAP. KAT. LETNIK OD LETNIK DO LETA OD LETA DO 

1. A 2007 2003 15 19 
2. B 2002 1993 20 29 
3. C 1992 1983 30 39 
4. D 1982 1973 40 49 
5. E 1972 1963 50 59 
6. F 1962 1953 60 69 
7. G 1952 1943 70 79 
8. H 1942 in starejši 80 + 

 
Opozorilo: Prijava oseb, mlajših od 16 let velja le s podpisano izjavo o odgovornosti 
staršev ali skrbnikov, ki jo prejmete na samem prizorišču. 
 
12.  PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK: 
 
Startne pakete lahko prevzamete pred startom v soboto, 18. junija, in sicer po 
naslednjem razporedu: 

- Od 9:00 do 10:00 za 300 m in 600 m trasi. 
- Od 13:00 do 14:00 za SPRINT NA SV. ROK. 
- Od 13:00 do 15:00 za vse ostale trase (3 km, 11,5 km, kolesarjenje, pohodniki).  

 
13.  NAGRADE 

 
Spominske medalje prejmejo vsi udeleženci na vseh trasah. 
 
Pokale ali druge nagrade prejmejo: 

- Prvi trije v absolutni moški in ženski kategoriji 3 km trase. 
- Prvi trije v absolutni moški in ženski kategoriji 11,5 km trase. 
- Prvi trije v absolutni moški in ženski kategoriji SPRINTA NA SV. ROK. 
- Najstarejši udeleženec in najstarejša udeleženka. 
- Najmlajši udeleženec in najmlajša udeleženka. 

 
Podeljene bodi tudi medalje ali druge nagrade za prva tri mesta za vsako posamično 
tekmovalno kategorijo, ki so navedene v točki 12.  
 
Medalj in pokalov ali nagrad ne prejmejo pohodniki na 11,5 km trasi in kolesarji na 27,5 
km trasi. 
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14.  PODELITEV NAGRAD: 

 
Tekači, kolesarji in pohodniki prejmejo spominske medalje ob prečkanju ciljne črte. 
 
Podelitev medalj za prva tri mesta, pokalov ali drugih nagrad se izvede na ploščadi pred 
Kulturnim domom Šmarje pri Jelšah po naslednjem razporedu: 
 

- Podelitev za 300 m in 600 m trase predvidoma ob 12:30. 
- Podelitev za vse preostale trase predvidoma ob 18:30.  

 
15.  SPREMEMBA TRASE 

 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljene trase. 
 
16.  SPLOŠNA DOLOČILA 
 
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 s prijavnice ter rezultat tekmovanja objavi v sredstvih javnega obveščanja in na 
spletni strani prireditve, vključno z vašimi fotografijami, filmskimi in video posnetki ter 
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 informacijskem pooblaščencu. 
 
Organizator si pridržuje pravico spremembe tega razpisa. 
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