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Kranj, 19. september 2022

V A B I L O NA DOGODEK
6. Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja
Pozdravljeni,
z velikim veseljem sporočamo, da se največji športni dogodek na Gorenjskem znova vrača na kranjske
ulice in trge. V soboto, 8. oktobra 2022 vas vabimo na Glavni trg v center Kranja, kjer se bo odvijala
prireditev 6. Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja.
Gorenjska prireditev, ki je bila zasnovana z namenom popularizacije teka in krepitve športnega duha
Kranja, bo tudi tokrat ponujala druženje vseh generacij, od najmlajših, šolarjev, tekačev tekmovalcev
in rekreativcev do športnih društev in klubov.
Ulice mestnega jedra in okolica bodo omogočale sodelovanje na sledečih aktivnostih:




Pohod Vincenca Drakslerja po skritih kotičkih Kranja,
Krančkov otroški tek in
tek na 3,33 km in na 10 km.

Zanimiva krožna tekaška trasa, bo potekala mimo Prešernovega gaja, čez kanjon Kokre in po kranjskih
ulicah do vodnjaka v starem mestnem jedru. Teklo se bo na 3,3 km in 10 km, najmlajši pa se bodo
lahko preizkusili na Krančkovem otroškem teku. Za pohodnike bo organiziran Pohod Vincenca
Drakslerja, ki bo poudaril glavne znamenitosti Kranja.
Športna sobota bo otvorjena ob 10.30 uri s Pohodom Vincenca Drakslerja, s pomočjo katerega
ohranjamo spomin na preminulega kranjskega dobrotnika in pobudnika Županovega teka, gospoda
Vincenca Drakslerja.
Pohodniki po Kranju bodo spoznali glavne znamenitosti Kranja ter na kontrolnih točkah zbirali žige in
se pomikali proti cilju, ki ga predstavlja prireditev na Gradu Khislstein. Na voljo bosta dve trasi pohoda,
krajša (2,4 km ‐ 5 kontrolnih točk) in daljša (3,3 km ‐ 10 kontrolnih točk).
Ob 11.30 uri bo sledil start otroškega teka. Po nagovoru župana in predsednika Atletskega kluba Triglav
Kranj bo ob 12.00 uri naznanjen start tekov na 3,3 in 10 km.
Na tekače in pohodnike bo na cilju čakal topli obrok, ki ga bo popestrila zaključna prireditev s
podelitvijo in družbeno‐zabavnim programom.

Časovnica dogodka:





10.30 – Pohod Vincenca Drakslerja po skrivnih kotičkih Kranja
11.30 – Krančkov otroški tek
12.00 – Štart tekov na 3,3 km in 10 km
11.00 – 15.00 družabni program in podelitev priznanj (Grad Khislstein)

Vse informacije o prireditvi in prijave na dogodek so dostopne na www.tekzakranj.si.
Veselimo se, da bomo skupaj z vami razgibali Kranj in poskrbeli za odlično vzdušje na prireditvi!

S spoštovanjem,
Organizacijski odbor ekipe Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja

