
3. SOVIN TEK 

 
 

400 nog! 4 stonoge? 

NE! 
 

200 tekačev, ki bodo tudi v tem letu dokazali, da je aktivno življenje šport in 

rekreacija nujen del našega vsakdana. Naredili bomo najdaljšo in najštevilčnejšo 

stonogo, skozi mesto Velenje.  

 

Bodite del našega rekorda! In si prislužite lepe nagrade!  

 

Samo pri nas se lahko Vaše ime zapiše v zgodovino z zlatimi črkami v avli Mestne 

občine Velenje. In mi smo prvi v Evropi, ki bomo absolutnega zmagovalca določili 

s točkovanjem. Čas je pri nas drugotnega pomena. Sami se boste odločili za 

taktiko in zmagali na drugačen način, ter si tako prislužili NABIRALKO ZVEZD, 

protokolarno darilo Mestne občine Velenje. Ne samo politiki in znane osebnosti, 

tudi VI jo lahko imate v vitrini. Pozabili nismo niti na šole in mentorje. 

Najštevilčnejša šola bo tako prejela 5 parov tekaških čevljev (šprinterice) NIKE, ki 

jih bodo nosili učenci, ki se bodo iz šole z največ prijavljenimi tekači najbolje 

odrezali! Ponosni mentor pa bo prejel torbo z oblačili HUMMEL. Tako je prav ste 

prebrali, nagrada je odlična. Naj si jo priteče Vaša šola! 

 

In še nekaj! Zmagali ali izgubili, Titovega trga ne boste zapustili ne 

lačni in ne žejni. 

 

Za to so poskrbeli številni sponzorji. Poleg tega je organizator priskrbel lepa 

darila prav za vsakega, tudi za gledalce.  

  



3. SOVIN TEK 

 
Seveda pa poleg daril, majice, napitka, obroka,….., čaka na najbolše 57 pokalov. 

Skupno število daril, ki se bodo podelila presega število 1000.  

 

S priznanim športnim animatorjem Primožem Morijem, ki ogreva navijače 

največjih rokometnih klubov pri nas, se bomo zabavali ob bazenu na Titovem 

trgu v soboto 26.5. 2007 že od 14 ure dalje. 

 

POMAGAJMO SOVI DO ZVEZD! Postanite del 

najštevilčnejše stonoge v mestu Velenje ☺! 
 

Se dobimo v Soboto 26.5.2007, ob 14 uri na Titovem trgu v Velenju, do 

štarta hude stonoge, ob 17 uri, Vas bo ogreval, saj veste, prizani športni 

animator Primož Mori. 

 

P.S.: Poskrbeli smo tudi za bazen, za ohladitev po napornem teku. ☺ Lutšno bo, 

zato ne smete manjkati! 

 

Prijavite Vašo ekipo tekačev še danes! Za predprijavo za šolo ali skupino pokličite 

Uroša na telefon (040) 465 – 261 ali pišite na e-mail: uroszager@yahoo.com. 

Za šole in skupine so predprijave obvezne! Posamezniki pa se lahko prijavite tudi 

na dan tekmovanja do 16 ure. 

 

Postanite del našega rekorda! NAGRADE Vas že čakajo. 

Se vidimo! 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO MENS SANA 

Uroš Žager 

(040) 465 – 261  

E-mail: uroszager@yahoo.com
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Osnovne informacije za Vaš in naš podvig 
Aktivno življenje, šport in rekreacija je nujen del našega vsakdana. Naredimo 

najdaljšo in najštevilčnejšo stonogo, skozi mesto Velenje.  

 

OGREVANJE s priznanim športnim animatorjem Primožem Morijem 

Ob 12 uri, na Titovem trgu 

 

ŠTART TEKA: SOBOTO 26.5.2007, Titov trg Velenje ob 17 uri 

KATEGORIJE: 
 

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. V primeru poškodbe prevzamejo vso krivdo na sebe! 

dečki/deklice odrasli ( 8,8 km) 8 krogov 

letnik Dolžina 

proge 

MOŠKI ŽENSKE 

1998 in mlajši 600 m 1987 in mlajši 1977 in mlajše 

1996 – 1997 600 m 1977 – 1986 1967 – 1976 

1994 – 1995 600 m 1967 – 1976 1957 – 1966 

1992 – 1993 1100 m 1957 – 1966 1947 – 1956 

1947 – 1956 1946 in starejše  

1946 in 

starejši 

 

 
 
 
PRIJAVE in INFORMACIJE: 
Predprijave za šole in skupine na e-mail: uroszager@yahoo.com, za 

posameznike so mogoče na dan tekmovanja do 16 ure. Info. 040/465-261 

Uroš 

 
 
 
 

  

mailto:uroszager@yahoo.com


3. SOVIN TEK 

 
ŠTARTNINA:  3,00 € za učence/otroke 
 8,00 € za odrasle 
 
Odrasli ob plačilu štartnine plačajo tudi kavcijo za čip 20€, ki jo na koncu v celoti 
vrnemo! 
 
 

Veselimo se vaše udeležbe in ne pozabite! Šprinterice NIKE za 

najboljše tekače iz šole z najštevilčnejšo prijavo in torba HUMMEL z 

oblačili za mentorja. 

 

Naj teče vsa šola! Lep športen pozdrav, 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO MENS SANA 

Uroš Žager 

(040) 465 – 261  

E-mail: uroszager@yahoo.com
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