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1. KRAJ DOGODKA: Bovec z okolico 

2. DATUM DOGODKA: nedelja, 18. september 2016 

3. ORGANIZATOR: Tekaško društvo Bovec, LTO Bovec 

4. DOLŽINA TRASE: 42,2km 

5. PRIJAVE:  

Na maratonsko preizkušnjo se lahko prijavite individualno ali skupinsko. Prijavite 

potekajo preko prijavne aplikacije na spletni strani: www.bovecmaraton.si. Prijava je 

veljavna z trenutkom, ko je prijavnina poravnana. 

Individualne prijave so možne do nedelje, 4. septembra 2016.  

Skupinske prijave so možne do nedelje, 31. julija 2016.  

  

http://www.bovecmaraton.si/
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6. PRIJAVNINA: 

PRIJAVNI ROKI 
22.1.2016-

11.4.2016 

12.4.2016-

31.5.2016 

1.6.2016-

31.7.2016 

1.8.2016-

4.9.2016 

5.9.2016-

18.9.2016 

INDIVIDUALNE PRIJAVE 25 € 28 € 32 € 40 € Zaprte prijave 

SKUPINSKE PRIJAVE 23 € 25 € 29 € Zaprte prijave Zaprte prijave 

DDV skladno z 12. točko 42. člena ZDDV-1 v prijavnini ni obračunan. 

Ob plačilu prijavnine Bovec maraton vsem udeležencem zagotavlja: tekaško majico, 

topli obrok, spominsko medaljo, osvežitev in okrepčilo na progi in na cilju. Vsak 

udeleženec prejme startno številko in čip.  

Prijavnino poravnate na z UPN obrazcem številko transakcijskega računa: SI56 0120 

6603 0216 246 (LTO Bovec) z pripisom: PRIJAVNINA BOVEC MARATON 2016 

PRIMER UPN OBRAZCA: 

 

SKUPINSKE PRIJAVE: za skupinsko prijavo se upošteva skupina najmanj 10 udeležencev ne 

glede na izbrano preizkušnjo. Vsaka skupina mora ob prijavi navesti odgovorno osebo 

oziroma vodjo skupine, katera ureja prijavo. Prijavnino je potrebno poravnati iz 

transakcijskega računa društva/kluba oziroma vodje skupine v kolikor ne gre za društvo 

ali klub. 

  

 

 

ime in priimek oziroma naziv plačnika 

O T H R PRIJAVNINA BOVEC MARATON 2016 

VIŠINA ZNESKA PRIJAVE 

S I 5 6    0  1  2  0 6  6  0  3  0  2 1  6  2  4 6 

LTO Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 
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OPOZORILA 

Z lastnim čipom (Champion Chip) udeležba na Bovec maratonu ni možna. Za veljavno 

se prijava šteje z dne, ko je bila prijavnina plačana.  

Zadnji rok prijave je (kot je navedeno v zgornji tabeli) 4. september 2016. Prijave, ki bodo 

plačane po tem datumu ne bodo veljavne, plačilo pa ne bo vrnjeno. 

Odjave in vračilo prijavnine brez zdravniškega potrdila so možne do 4. septembra 2016, 

zaračunajo se administrativno stroški v višini 5€ . Kasnejše vračilo je z predložitvijo 

zdravniškega potrdila možno tudi po 4.9.2016, zaračunajo pa se administrativni stroški v 

višini 7€ . Zadnji termin za predložitev zdravniškega potrdila je 24.9.2016. 

 

7. TEKMOVALNE KATEGORIJE 

 

MOŠKI IN ŽENSKE 

A od 18 do 29 let (1998 do 1987) 

B od 30 do 34 let (1986 do 1982) 

C od 35 do 39 let (1981 do 1977) 

D od 40 do 44 let (1976 do 1972) 

E od 45 do 49 let (1971 do 1967) 

F od 50 do 54 let (1966 do 1962) 

G od 55 do 59 let (1961 do 1957) 

H od 60 do 64 let (1956 do 1952) 

I od 65 do 69 let (1951 do 1947) 

J nad 70 let (1946 in starejši) 

 

8. ČAS IN KRAJ STARTA 

Čas starta MARATONSKE preizkušnje je ob 10.30 uri na glavnem trgu v Bovcu. 

 

9. NAGRADE 

Vsak udeleženec MARATONA prejme spominsko medaljo. Prvi trije uvrščeni v vsaki 

kategoriji prejmejo medalje. Absolutno najboljši trije prejmejo pokale. 

Vsak udeleženec si bo lahko po objavi uradnih rezultatov natisnil spominsko priznanje, do 

katerega bo lahko dostopal z vnosom svoje štartne številke na spletni strani prireditve: 

www.bovecmaraton.si  

 

http://www.bovecmaraton.si/


~ 4 ~ Bovec maraton 17./18. september 2016 

PODELITEV NAGRAD IN RAZGLASITEV REZULTATOV 

Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bosta v roku 1 ure od končanega 

tekmovanja. 

10. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vsak udeleženec teka sodeluje na lastno odgovornost. Ob progi trase in na cilju bo na 

voljo zdravstvena služba. Mladoletni udeleženci sodelujejo na odgovornost svojih staršev 

oziroma skrbnikov. 

11. TRASA PROGE 

Start in cilj maratonske preizkušnje sta v centru Bovca (na placu). Tečemo v smeri Dvora 

po glavni cesti, mimo Petrolove črpalke, do križišča, kjer zavijemo desno proti Žagi (Bovec 

–Kobarid). Cesta se od starta rahlo spušča, po 1,8 km sledi majhen vzpon cca 100 m, 

nato se spuščamo do zaselka Podklopca, sledi ravninski del mimo gostišča Žvikar (5 km), 

po 500 m tečemo čez most, na desni strani imamo krasen pogled na slap Boka, sledi 

rahel spust do Bočča - 600m, nato se malenkost vzpenjamo do vasi Žaga (7 km). Do 

središča vasi (trgovina) je ravninski del za tem sledi rahel spust, pred vasjo Srpenica se 

počasi vzpenjamo - 1km. Zavijemo levo, tečemo skozi vas Srpenica, na koncu vasi  (za 

nami je 10 km) zavijemo levo na poljsko pot proti visečemu mostu čez reko Sočo – Lipovec 

(11 km).Tu dosežemo najnižjo točko maratonske preizkušnje. Čez viseči most je 

prepovedano teči - obvezno hoja! Z mostu se povzpnemo na sprehajalno - kolesarsko 

pot (80 m), zavijemo levo proti Logu čezsoškemu (14,3 km) - malenkost razgibana trasa, 

kjer nam pogled vseskozi uhaja na bovško lepotico. V središču vasi zavijemo desno in 

nadaljujemo v smeri Čezsoče , ravninski del (3 km), nato se vzpnemo na čezsoško polje 

(150 m klanček), do vasi Čezsoča imamo še 1 km, tečemo naravnost skozi vas do 

Gostišča Vančar, kjer zavijemo desno  v smeri Jablanc. Po enem kilomtru teka tečemo 

mimo bazena, nadaljujemo naravnost po mostu čez potok Slatenik v smeri zaselka 

Jablanc. Sledi eden najlepših delov maratonske preizkušnje. Pri zadnji hiši (Štefnu) – konec 

asfalta, prečkamo potoček ter nadaljujemo po sprehajalno kolesarski potki mimo Breke 

v soško dolino do Kršovca, kjer zavijemo levo prek mostu čez reko Sočo in nadaljujemo 

po cesti Bovec - Soča. Po 2 km rahlo razgibane trase (asfalt) zavijemo desno prek 

visečega mostu čez reko Sočo (za Otoki), po poljski poti v dolino Lepene, (sotočje Soče 

in Lepence z pogledom na vršace) natančneje do Kampa Klin, kjer zavijemo levo po 

asfaltni poti do odcepa ceste za Lepeno. Na tem delu trase ne moremo spregledati 

pogleda na Velika korita Soče. V križišču skrenemo levo, ter nadaljujemo proti Kal Koritnici. 

Na 35 km – Kršovec se trasa postopoma vzpenja – 400 m do gozdarske žičnice Golobar, 

sledi spust 200 m, po tem se trasa blago vzpenja do Kal Koritnice. Pri avtobusnem 

postajališču v Koritnici zavijemo desno, nadaljujemo skozi središče vasi proti Kolovratu. 
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Trasa se prvi km vzpenja, nato sledi km spust, ter km ravninski del z blagim naklonom, smo 

že na 38 km. Spustimo se v dolino do Kukča, kjer prečkamo čez viseči most reko Koritnico, 

zavijemo levo po makadamski cesti proti Bovcu. Po dobrem kilometru pritečemo na 

cesto Bovec – Log pod Mangartom, ter nadaljujemo v smeri Bovca po 400 m sledi še 

zadnji 300 m blag naklon do Brega, sledi ravninski del mimo Hotela Mangart, kjer v 

krožišču nadaljujemo naravnost do Kampa Polovnik, kjer pri cerkvici v Polju skrenemo 

desno na sprehajalno kolesarsko pot v smeri Črne ovce, do asfaltne ceste, kjer zavijemo 

desno mimo vrtca do Dobre vile, kjer skrenemo levo, ter nadaljujemo v smeri centra 

Bovca – cilj maratonske preizkušnje. 

12. SPLOŠNA DOLOČILA 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije (AZS), po pravilih 

Mednarodne atletske federacije (IAAF) in pravilih tega razpisa. 

Pritožbe so možne pri komisiji za pritožbe na "info točki" Bovec maratona. Pritožbe bodo 

sprejete proti kavciji 50€ . 

Uradni rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani prireditve: 

www.bovecmaraton.si na dan dogodka in v startno ciljnem prostoru po končanem 

tekmovanju.  

13. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Vsi osebni podatki udeležencev bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih 

podatkov in jih lahko organizator Bovec Maratona uporabi le v namene svojih aktivnosti 

in jih ne sme posredovati svojim partnerjem ali pokroviteljem. 

 

S prijavo na prireditev udeleženec potrjuje, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. 

Izjavlja, da je zdrav in vsestransko pripravljen za prireditev. Prireditve se bo udeležil na 

lastno odgovornost. Seznanjen je z vsemi nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride 

med prireditvijo, in izjavlja, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo 

na tej prireditvi, ne bo tožil ali zahteval nadomestila od organizatorja. Strinja se tudi, da 

organizator uporabi osebne podatke, ki jih je vnesel v prijavni obrazec, za splošne 

administrativne objave povezane z njegovim sodelovanjem na tej prireditvi.  

Udeleženec soglaša, da lahko vse podatke, ki jih je vnesel ob prijavi organizator objavi v 

sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z njegovimi 

fotografijami, video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali njegovo posebno 

dovoljenje. Seznanjen je, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno 

škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z njegovim sodelovanjem 

http://www.bovecmaraton.si/
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na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval 

skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07). Z udeležbo 

udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v 

svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeleženec 

ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 114/06, 

126/07, 86/09, 78/11 in 38/14). 

 

14. DODATNE INFORMACIJE 

V kolikor vas v zvezi z prijavo oziroma z prireditvijo kaj zanima nam lahko pišete na       e-

naslov: info@bovecmaraton.si 

 

Tekaško društvo Bovec kot organizator Bovec maratona si pridržuje pravico do 

spremembe tega razpisa.  

 

 

 

 

 

Predsednik organizacijskega odbora BM 

                                                                        Vasja Vitez 

mailto:info@bovecmaraton.si


~ 1 ~ Bovec maraton 17./18. september 2016 

 

 

1. KRAJ DOGODKA: Bovec z okolico 

2. DATUM DOGODKA: nedelja, 18. september 2016 

3. ORGANIZATOR: Tekaško društvo Bovec, LTO Bovec 

4. DOLŽINA TRASE: 21,1km 

5. PRIJAVE:  

Na polmaratonsko preizkušnjo se lahko prijavite individualno ali skupinsko. Prijavite 

potekajo preko prijavne aplikacije na spletni strani: www.bovecmaraton.si. Prijava je 

veljavna z trenutkom, ko je prijavnina poravnana. 

Individualne prijave so možne do nedelje, 4. septembra 2016.  

Skupinske prijave so možne do nedelje, 31. julija 2016.  

  

http://www.bovecmaraton.si/
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6. PRIJAVNINA: 

PRIJAVNI ROKI 
22.1.2016-

11.4.2016 

12.4.2016-

31.5.2016 

1.6.2016-

31.7.2016 

1.8.2016-

4.9.2016 

5.9.2016-

18.9.2016 

INDIVIDUALNE PRIJAVE 25 € 28 € 32 € 40 € Zaprte prijave 

SKUPINSKE PRIJAVE 23 € 25 € 29 € Zaprte prijave Zaprte prijave 

DDV skladno z 12. točko 42. člena ZDDV-1 v prijavnini ni obračunan. 

Ob plačilu prijavnine Bovec maraton vsem udeležencem zagotavlja: tekaško majico, 

topli obrok, spominsko medaljo, osvežitev in okrepčilo na progi in na cilju. Vsak 

udeleženec prejme startno številko in čip.  

Prijavnino poravnate na z UPN obrazcem številko transakcijskega računa: SI56 0120 

6603 0216 246 (LTO Bovec) z pripisom: PRIJAVNINA BOVEC MARATON 2016 

PRIMER UPN OBRAZCA: 

 

SKUPINSKE PRIJAVE: za skupinsko prijavo se upošteva skupina najmanj 10 udeležencev ne 

glede na izbrano preizkušnjo. Vsaka skupina mora ob prijavi navesti odgovorno osebo 

oziroma vodjo skupine, katera ureja prijavo. Prijavnino je potrebno poravnati iz 

transakcijskega računa društva/kluba oziroma vodje skupine v kolikor ne gre za društvo 

ali klub. 

  

 

ime in priimek oziroma naziv plačnika 

O T H R PRIJAVNINA BOVEC MARATON 2016 

VIŠINA ZNESKA PRIJAVE 

S I 5 6    0  1  2  0 6  6  0  3  0  2 1  6  2  4 6 

LTO Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 
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OPOZORILA 

Z lastnim čipom (Champion Chip) udeležba na Bovec maratonu ni možna. Za veljavno 

se prijava šteje z dne, ko je bila prijavnina plačana.  

Zadnji rok prijave je (kot je navedeno v zgornji tabeli) 4. september 2016. Prijave, ki bodo 

plačane po tem datumu ne bodo veljavne, plačilo pa ne bo vrnjeno. 

Odjave in vračilo prijavnine brez zdravniškega potrdila so možne do 4. septembra 2016, 

zaračunajo se administrativno stroški v višini 5€ . Kasnejše vračilo je z predložitvijo 

zdravniškega potrdila možno tudi po 4.9.2016, zaračunajo pa se administrativni stroški v 

višini 7€ . Zadnji termin za predložitev zdravniškega potrdila je 24.9.2016. 

 

7. TEKMOVALNE KATEGORIJE 

 

MOŠKI IN ŽENSKE 

A od 18 do 29 let (1998 do 1987) 

B od 30 do 34 let (1986 do 1982) 

C od 35 do 39 let (1981 do 1977) 

D od 40 do 44 let (1976 do 1972) 

E od 45 do 49 let (1971 do 1967) 

F od 50 do 54 let (1966 do 1962) 

G od 55 do 59 let (1961 do 1957) 

H od 60 do 64 let (1956 do 1952) 

I od 65 do 69 let (1951 do 1947) 

J nad 70 let (1946 in starejši) 

 

8. ČAS IN KRAJ STARTA 

Čas starta POLMARATONSKE preizkušnje je ob 10.30 uri na glavnem trgu v Bovcu. 

 

9. NAGRADE 

Vsak udeleženec POLMARATONA prejme spominsko medaljo. Prvi trije uvrščeni v vsaki 

kategoriji prejmejo medalje. Absolutno najboljši trije prejmejo pokale. 

Vsak udeleženec si bo lahko po objavi uradnih rezultatov natisnil spominsko priznanje, do 

katerega bo lahko dostopal z vnosom svoje štartne številke na spletni strani prireditve: 

www.bovecmaraton.si  

 

http://www.bovecmaraton.si/
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PODELITEV NAGRAD IN RAZGLASITEV REZULTATOV 

Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bosta v roku 1 ure od končanega 

tekmovanja. 

10. RAZPIS PRVENSTVA PRIMORSKE V POLMARATONU 

Prvenstvo je odprtega tipa, kar pomeni, da bodo v rezultate šteli vsi udeleženci 

polmaratona z slovenskim državljanstvom. Prvi trije uvrščeni prejmejo medalje (tako v 

moški kot v ženski konkurenci) po enakih kategorijah kot so navedene v točki 7. Absolutno 

najboljši trije prejmejo pokale, zmagovalec pa naziv PRVAK PRIMROSKE V POLMARATONU 

2016.  

11. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vsak udeleženec teka sodeluje na lastno odgovornost. Ob progi trase in na cilju bo na 

voljo zdravstvena služba. Mladoletni udeleženci sodelujejo na odgovornost svojih staršev 

oziroma skrbnikov. 

12. TRASA PROGE 

Start in cilj polmaratona je v centru Bovca (na placu). Tečemo v smeri Dvora po glavni 

cesti, mimo Petrolove črpalke, do križišča, kjer zavijemo desno proti Žagi (Bovec –Kobarid). 

Cesta se od starta rahlo spušča, po 1,8 km sledi majhen vzpon cca 100 m, nato se 

spuščamo do zaselka Podklopca, sledi ravninski del mimo gostišča Žvikar (5 km), po 500 

m tečemo čez most, na desni strani imamo krasen pogled na slap Boka, sledi rahel spust 

do Penziona Boka. 

Zavijemo levo, na most čez reko Sočo (tu se polmaratonska trasa loči od maratonske), 

na koncu mostu skrenemo levo v smeri Čezsoče. Sledi ravninski del ob pogledu na bovško 

lepotico, nato se vzpnemo na čezsoško polje (150 m klanček), do vasi Čezsoča imamo 

še en kilometer, tečemo naravnost skozi vas (v središču vasi smo na 10 km) do Gostišča 

Vančar, kjer zavijemo desno  v smeri Jablanc. Po dobrem kilometru teka smo pri bazenu 

Slatenik, kjer nadaljujemo levo (sotočje potoka Slatenik in Soče) po makadamsko 

kolesarski poti v smeri Čezsoče – do  kampa Prijon (900 m), tu skrenemo desno proti Bovcu. 

Preden zagrizemo v 1100 m klanec (Naklo) – se postopoma vzpenja (80 višinskih metrov) 

se še zadnjič ozremo na Sočo, ki nas je spremljala dobršen del pretečene polmaratonske 

preizkušnje. Na vrhu Nakla je za nami 13,5 km, po 50 m zavijemo levo proti letališču. 

Povsem ravninski del z travnato podlago – sprehajalno kolesarska pot nas vodi okrog 

letališča. Po 2,5 km nadaljujemo mimo Centra za zaščito in reševanje (16 km) do bovške 

obvoznice, zavijemo desno. Po 200 m teka po obvoznici skrenemo še enkrat desno za 

Čezsočo, po 150 m pa levo v smeri Vodenc. Nadaljujemo mimo Farme Bogata do 
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odcepa za Ravelnik (cca 1 km), katerega ob vznožju obtečemo. Po sprehajalni stezi nas  

trasa vodi mimo položajev vojakov Avstro-ogrske vojske  (1. svetovna vojna), 

nadaljujemo levo v smeri Brega. Pri spomeniku zavijemo levo na asfaltno cesto Bovec – 

Log pod Mangartom. Tečemo v smeri Bovca mimo hotela Mangart, do krožišča- 

naravnost proti Kampu Polovnik, po 300 m (cerkvica v Polju) zavijemo desno na 

kolesarsko sprehajalno makadamsko cesto v smeri Črne ovce,  do asfaltne ceste, kjer 

zavijemo desno, tečemo mimo vrtca do Dobre vile, kjer skrenemo levo, ter nadaljujemo 

v smeri centra Bovca – cilj.                                                                                                 

13. SPLOŠNA DOLOČILA 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije (AZS), po pravilih 

Mednarodne atletske federacije (IAAF) in pravilih tega razpisa. 

Pritožbe so možne pri komisiji za pritožbe na "info točki" Bovec maratona. Pritožbe bodo 

sprejete proti kavciji 50€ . 

Uradni rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani prireditve: 

www.bovecmaraton.si na dan dogodka in v startno ciljnem prostoru po končanem 

tekmovanju.  

14. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Vsi osebni podatki udeležencev bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih 

podatkov in jih lahko organizator Bovec Maratona uporabi le v namene svojih aktivnosti 

in jih ne sme posredovati svojim partnerjem ali pokroviteljem. 

 

S prijavo na prireditev udeleženec potrjuje, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. 

Izjavlja, da je zdrav in vsestransko pripravljen za prireditev. Prireditve se bo udeležil na 

lastno odgovornost. Seznanjen je z vsemi nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride 

med prireditvijo, in izjavlja, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo 

na tej prireditvi, ne bo tožil ali zahteval nadomestila od organizatorja. Strinja se tudi, da 

organizator uporabi osebne podatke, ki jih je vnesel v prijavni obrazec, za splošne 

administrativne objave povezane z njegovim sodelovanjem na tej prireditvi.  

Udeleženec soglaša, da lahko vse podatke, ki jih je vnesel ob prijavi organizator objavi v 

sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z njegovimi 

fotografijami, video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali njegovo posebno 

dovoljenje. Seznanjen je, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno 

škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z njegovim sodelovanjem 

na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval 

http://www.bovecmaraton.si/
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skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07). Z udeležbo 

udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v 

svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeleženec 

ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 114/06, 

126/07, 86/09, 78/11 in 38/14). 

 

15. DODATNE INFORMACIJE 

V kolikor vas v zvezi z prijavo oziroma z prireditvijo kaj zanima nam lahko pišete na       e-

naslov: info@bovecmaraton.si 

 

Tekaško društvo Bovec kot organizator Bovec maratona si pridržuje pravico do 

spremembe tega razpisa.  

 

 

 

 

 

Predsednik organizacijskega odbora BM 

                                                                        Vasja Vitez 

mailto:info@bovecmaraton.si
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1. KRAJ DOGODKA: Bovec z okolico 

2. DATUM DOGODKA: nedelja, 18. september 2016 

3. ORGANIZATOR: Tekaško društvo Bovec, LTO Bovec 

4. DOLŽINA TRASE: 8 km 

5. PRIJAVE:  

Na FUN RUN tek se prav tako kot na maratonsko in polmaratonsko lahko prijavite 

individualno ali skupinsko. Prijavite se lahko preko prijavne aplikacije na spletni strani: 

www.bovecmaraton.si. Prijava je veljavna z trenutkom, ko je prijavnina poravnana. 

Individualne prijave so možne do nedelje, 4. septembra 2016.  

Skupinske prijave so možne do nedelje, 31. julija 2016.  

  

http://www.bovecmaraton.si/
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6. PRIJAVNINA: 

PRIJAVNI ROKI 
22.1.2016-

11.4.2016 

12.4.2016-

31.5.2016 

1.6.2016-

31.7.2016 

1.8.2016-

4.9.2016 

5.9.2016-

18.9.2016 

INDIVIDUALNE PRIJAVE 25 € 28 € 32 € 40 € Zaprte prijave 

SKUPINSKE PRIJAVE 23 € 25 € 29 € Zaprte prijave Zaprte prijave 

DDV skladno z 12. točko 42. člena ZDDV-1 v prijavnini ni obračunan. 

Ob plačilu prijavnine Bovec maraton vsem udeležencem zagotavlja: tekaško majico, 

topli obrok, spominsko medaljo, osvežitev in okrepčilo na progi in na cilju. Vsak 

udeleženec prejme startno številko in čip.  

Prijavnino poravnate na z UPN obrazcem številko transakcijskega računa: SI56 0120 

6603 0216 246 (LTO Bovec) z pripisom: PRIJAVNINA BOVEC MARATON 2016 

PRIMER UPN OBRAZCA: 

 

SKUPINSKE PRIJAVE: za skupinsko prijavo se upošteva skupina najmanj 10 udeležencev ne 

glede na izbrano preizkušnjo. Vsaka skupina mora ob prijavi navesti odgovorno osebo 

oziroma vodjo skupine, katera ureja prijavo. Prijavnino je potrebno poravnati iz 

transakcijskega računa društva/kluba oziroma vodje skupine v kolikor ne gre za društvo 

ali klub. 

  

 

  

ime in priimek oziroma naziv plačnika 

O T H R PRIJAVNINA BOVEC MARATON 2016 

VIŠINA ZNESKA PRIJAVE 

S I 5 6    0  1  2  0 6  6  0  3  0  2 1  6  2  4 6 

LTO Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 
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OPOZORILA 

Z lastnim čipom (Champion Chip) udeležba na Bovec maratonu ni možna. Za veljavno 

se prijava šteje z dne, ko je bila prijavnina plačana.  

Zadnji rok prijave je (kot je navedeno v zgornji tabeli) 4. september 2016. Prijave, ki bodo 

plačane po tem datumu ne bodo veljavne, plačilo pa ne bo vrnjeno. 

Odjave in vračilo prijavnine brez zdravniškega potrdila so možne do 4. septembra 2016, 

zaračunajo se administrativno stroški v višini 5€ . Kasnejše vračilo je z predložitvijo 

zdravniškega potrdila možno tudi po 4.9.2016, zaračunajo pa se administrativni stroški v 

višini 7€ . Zadnji termin za predložitev zdravniškega potrdila je 24.9.2016. 

 

7. TEKMOVALNE KATEGORIJE 

Na FUN RUN teku se tekmuje ločeno po spolu ne glede na starost.  

KATEGORIJA  

A MOŠKI 

B ŽENSKE 

 

8. ČAS IN KRAJ STARTA 

Čas starta FUN RUN teka je ob 9.00 uri na glavnem trgu v Bovcu. 

 

9. NAGRADE 

Vsak udeleženec FUN RUN teka prejme spominsko medaljo. Prvi trije uvrščeni v vsaki 

kategoriji prejmejo medalje. Absolutno najboljši trije prejmejo pokale. 

Vsak udeleženec si bo lahko po objavi uradnih rezultatov natisnil spominsko priznanje, do 

katerega bo lahko dostopal z vnosom svoje štartne številke na spletni strani prireditve: 

www.bovecmaraton.si  

 

PODELITEV NAGRAD IN RAZGLASITEV REZULTATOV 

Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bosta v roku 1 ure od končanega 

tekmovanja. 

http://www.bovecmaraton.si/
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10. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vsak udeleženec teka sodeluje na lastno odgovornost. Ob progi trase in na cilju bo na 

voljo zdravstvena služba. Mladoletni udeleženci sodelujejo na odgovornost svojih staršev 

oziroma skrbnikov. 

11. TRASA PROGE 

Start in cilj FUN RUN je v središču Bovca (na placu). Tečemo po glavni cesti proti Dvoru 

mimo Petrolove črpalke do križišča (1 km), kjer zavijemo levo na obvoznico, po 450 m 

zavijemo desno na letališče. Po poljski poti obtečemo letališče, do Letališke stavbe, kjer 

zavijemo desno v smeri Vodenc, po 300 m prečkamo cesto Čezsoča – Bovec (smo na 3,5 

km), ter tečemo po asfaltni cesti mimo Farme Bogata. Po 1 km zavijemo levo proti 

Ravelniku, katerega ob vznožju obtečemo. Po sprehajalni stezi nas FUN RUN trasa vodi 

mimo položajev vojakov Avstro-ogrske vojske (1. svetovna vojna), nadaljujemo levo v 

smeri Brega. Pri spomeniku zavijemo levo na asfaltno cesto Bovec – Log pod Mangartom. 

Tečemo v smeri Bovca mimo hotela Mangart, do krožišča- naravnost proti Kampu 

Polovnik, po 300 m (cerkvica v Polju) zavijemo desno na kolesarsko sprehajalno 

makadamsko cesto v smeri Črne ovce, do asfaltne ceste, kjer zavijemo desno, tečemo 

mimo vrtca do Dobre vile, kjer skrenemo levo, ter nadaljujemo v smeri centra Bovca – cilj. 

Trasa FUN RUN je povsem ravninska, primerna je za vsakogar, ki se vsaj občasno aktivno 

udejstvuje. Polovica trase je asfaltna podlaga, druga polovica pa kombinacija 

kolesarsko sprehajalnih poti (travnata in makadamska podlaga).                                                                                                  

12. SPLOŠNA DOLOČILA 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije (AZS), po pravilih 

Mednarodne atletske federacije (IAAF) in pravilih tega razpisa. 

Pritožbe so možne pri komisiji za pritožbe na "info točki" Bovec maratona. Pritožbe bodo 

sprejete proti kavciji 50€ . 

Uradni rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani prireditve: 

www.bovecmaraton.si na dan dogodka in v startno ciljnem prostoru po končanem 

tekmovanju.  

13. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Vsi osebni podatki udeležencev bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih 

podatkov in jih lahko organizator Bovec maratona uporabi le v namene svojih aktivnosti 

in jih ne sme posredovati svojim partnerjem ali pokroviteljem. 

http://www.bovecmaraton.si/
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S prijavo na prireditev udeleženec potrjuje, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. 

Izjavlja, da je zdrav in vsestransko pripravljen za prireditev. Prireditve se bo udeležil na 

lastno odgovornost. Seznanjen je z vsemi nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride 

med prireditvijo, in izjavlja, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo 

na tej prireditvi, ne bo tožil ali zahteval nadomestila od organizatorja. Strinja se tudi, da 

organizator uporabi osebne podatke, ki jih je vnesel v prijavni obrazec, za splošne 

administrativne objave povezane z njegovim sodelovanjem na tej prireditvi.  

Udeleženec soglaša, da lahko vse podatke, ki jih je vnesel ob prijavi organizator objavi v 

sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z njegovimi 

fotografijami, video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali njegovo posebno 

dovoljenje. Seznanjen je, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno 

škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z njegovim sodelovanjem 

na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval 

skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07). Z udeležbo 

udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v 

svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeleženec 

ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 114/06, 

126/07, 86/09, 78/11 in 38/14). 

 

14. DODATNE INFORMACIJE 

V kolikor vas v zvezi z prijavo oziroma z prireditvijo kaj zanima nam lahko pišete na       e-

naslov: info@bovecmaraton.si 

 

Tekaško društvo Bovec kot organizator Bovec maratona si pridržuje pravico do 

spremembe tega razpisa.  

 

 

 

Predsednik organizacijskega odbora Bovec maratona 

                                               Vasja Vitez 
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