
TD ŠIK in organizatorji v skladu z 11. točko Dogovora sprejemamo naslednja 
 

PRAVILA 
19. Štajersko Koroškega pokala v tekih (ŠKPT) 2022 

 
 
1. Po koledarju 2022 bo organiziranih 19 tekov. 
2. Spremljanje rezultatov: 

- absolutno ženske 
- absolutno moški 
- 14 kategorij (na 5 let) ženske 
- 14 kategorij (na 5 let) moški 
- posebna kategorija »družine« 

3. Kategorije so naslednje: do 19, 20-24, 25-29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–
54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75-79 ter 80 in več let.  

4. Kategorija 30 – 34 let so npr. vsi rojeni v letih od 1992 do 1988. 
5. Za absolutno razvrstitev se štejejo vse uvrstitve na tekih. 
6. Za razvrstitev v kategoriji se šteje 10 najboljših uvrstitev. 
7. Za uvrstitev na lestvico se je potrebno uvrstiti na vsaj 5 tekih. 
8. Če ima več tekačev enako število točk, je boljši tisti, ki je odtekel več tekov,   

sicer sta / so enaki. 
9. Točkovanje: prvih 50 absolutno in v vsaki kategoriji prejme: prvi 100 točk, drugi 

95, tretji 90, nato 85, 80, 76, 72, 68, 64, 60, 57, 54, 52, 48, po -2 do 26, po -1 do 
1 in vsak naslednji 1 točko. 

10. Posamezni organizatorji tekov se lahko odločijo, da bodo imeli kategorije na 10 
let v 8 ženskih (A, B, C, D, E, F, G, H) in 8 moški (A, B, C, D, E, F, G, H) 
kategorijah: do 19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70–79 ter 80 in več let. 

11. Družinski pokal prejmejo prve tri družine (družina je oče, mati, otroci). Seštejejo 
se točke absolutno treh tekačev z največ točkami v družini, ki so izpolnili pogoj 5-
ih tekov. 

12. Nagrada se podeli tudi najmlajši in najstarejši tekačici, najmlajšemu in 
najstarejšemu tekaču, ki naredi pokal, tekačici in tekaču za naj nazadovanje in 
naj napredovanje, najštevilčnejši ekipi (društvo ali klub) in ekipi z največ točkami 
ter tekačici in tekaču z največ opravljenimi teki, tekačici ali tekaču z vsemi teki 
tudi pokal. 

13. Zaključna prireditev s podelitvijo pokalov in nagrad bo predvidoma v soboto, 
dne 5.11.2022 v Gostilni Medved Škofja vas. Program na zaključku: statistični 
podatki, podelitev priznanj organizatorjem, razglasitev najstarejše/ga in 
najmlajše/ga udeleženca ŠKP, ki se je uvrstil na lestvico, razglasitev tekačic in 
tekačev z največ teki, kosilo, ples, kulturni program, proglasitev rezultatov ŠKP, 
ples. 

 
 
Celje, dne 20.09.2021 
 

 
Tekaško društvo Štajerske in Koroške 

        Jože Škodnik, predsednik 
 


