
                                                                                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

                             

PRVENSTVO SLOVENIJE V DOLGEM TRAILU 

50km TRAIL 

Dolžina in A+/D-: 50 km / A+2550m /D-2550m 

Črna na Koroškem, SLOVENIJA 

07.08.2021 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 

   

 

ORGANIZATOR: Športno društvo K24 

DATUM: Sobota, 07.08.2021, štart ob 7.00 uri 

ŠTART: Kulturni dom Črna na Koroškem 

CILJ : Kulturni dom Črna na Koroškem 

OKREPČEVALNICE: 4 + ciljna okrepčevalnica 

Okrepčevalnice bodo pol oskrbne, kar pomeni, da boste udeleženci tekov 

potrebovali lasten kozarček ali bidon! 

 

START ČRNA NA KOROŠKEM 0 KM 
 

OKREPČEVALNICA PUDGARSKO 7 KM 
 

OKREPČEVALNICA DOM NA SMREKOVCU 16 KM 
 

OKREPČEVALNICA KRIŽAN 31 KM 
 

OKREPČEVALNICA MRDAVS 42 KM 
 

CILJ ČRNA NA KOROŠKEM 50 KM 14 UR 



                                                                                                                                                 

   

 
Na okrepčevalnici lahko pričakujete: vodo, energetske napitke, sadje. 
Na cilju voda, pijača, lahka prehrana. Topli obrok bo v štartno/ciljnem prostoru 
v Črni na Koroškem.  
 
TIMING: Čas meri Sportotime ekipa. Za rezultate šteje BRUTO čas med skupnim 

štartom in ciljem! Skupinski štart je pri Kulturnem domu Črna na Koroškem. 

ČASOVNI LIMIT : cilj - 14 ur 

PRIJAVE: do 30.7.2021 

Obvezna prijava na tek K24 50km ultratrail prek prijavnega obrazca 

https://www.sportotime.com/slv/dirka/4000/prijava_na_dirko 

in preko sistema AZS (prijavijo klubi člani AZS)! 

NA DAN PRIREDITVE NI PRIJAV.  

STARTNINE: 

75,00€ - Prijava in plačilo do vključno 30.07.2021 

Plačilo (ne pozabite navesti ime in priimek tekmovalca): 

Kaj je vključeno: Praktična nagrada, okrepčevalnice na tekmi z napitki in 

prigrizki, osvežilne napitke in sadje v cilju, topli obrok in pijača po maratonu, 

meritev časa, zdravniška služba, Gorski reševalci ob progah 

COVID PRAVILA 

Trenutno velja pravilo, da morajo vsi tekmovalci dokazati PCT (preboleli-

cepljeni-testirani). Veljavna bosta tako hitri antigenski test kot PCR test (48h), 

dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti iz aplikacije zVem ali pisno potrdilo 

izvajalca testiranja.  O možnosti testiranja na kraju dogajanja vas bomo 

pravočasno obvestili. 

Ob vstopu v dvorano Kulturnega doma je potrebno nositi masko, prav tako 

prosimo, da si pred vstopom razkužite roke. 

Odgovornost glede verodostojnosti potrdil, ki jih boste predložili, nosite sami. 

Prosimo vas, da ste odgovorni in poskušate ohranjati medosebno razdaljo ter 

upoštevate navodila organizatorja. 

 

https://www.sportotime.com/slv/dirka/4000/prijava_na_dirko


                                                                                                                                                 

   

 

POGOJI ODPOVEDI: 

V primeru odpovedi izvedbe tekmovanja zaradi višje sile ( epidemije ali 

podobno): 

• Prenos celotne startnine v leto 2022 

V primeru odpovedi tekmovalca zaradi poškodbe ali okužbe z virusom COVID-

19 ( zdravniško potrdilo): 

• Prenos startnine na drugo osebo 

• Prenos celotne startnine na leto 2022 

V ostalih primerih se startnine zaradi zahtevne organizacije ne vrača 

 

PREVZEM ŠTARTNE ŠTEVILKE 

Štartne številke in pakete lahko prevzamete po naslednjem urniku v Kulturnem 

domu Črna na Koroškem, kjer je tudi štartno/ciljni prostor.  Prosimo, da startno 

številko prevzamete osebno! 

URNIK PREVZEMA: ČETRTEK 5.8.2021 od 16.00 do 21.00 

PETEK 6.8.2021 od 12.00 do 21.00 

SOBOTA 7.8.2021 od 04.00 do 06.00 

Za prevzem štartnih številk je potrebno upoštevanje določenih pogojev, ki so 

trenutno v veljavi za izvedbo športnih in rekreacijskih tekmovanj. Trenutno tako 

velja pravilo, da morajo vsi tekmovalci dokazati PCT (preboleli-cepljeni-

testirani). Veljavna bosta tako hitri antigenski test kot PCR test (48h), dokazilo o 

cepljenju ali prebolevnosti iz aplikacije zVem ali pisno potrdilo izvajalca 

testiranja.  O možnosti testiranja na kraju dogajanja vas bomo pravočasno 

obvestili. 

Ob vstopu v dvorano Kulturnega doma je potrebno nositi masko, prav tako 

prosimo, da si pred vstopom razkužite roke. 

Odgovornost glede verodostojnosti potrdil, ki jih boste predložili, nosite sami. 

Prosimo vas, da ste odgovorni in poskušate ohranjati medosebno razdaljo ter 

upoštevate navodila organizatorja. 



                                                                                                                                                 

   

POTEK TEKMOVANJA: 

ČETRTEK 

5.8.2021 16.00 – 21.00 prevzem štartnih številk 

PETEK 

6.8.2021 12.00 – 21.00 prevzem štartnih številk 

22.00 štart 100km ULTRATRAIL 

SOBOTA 

7.8.2021 04.00 – 06.00 prevzem štartnih številk 

07.00 štart 50km NovaKBM trail in Prvenstvo Slovenije v dolgem trailu 

08.00 štart 24kmzmagovalcem  

KATEGORIJE: 

1. Prvenstvo Slovenije v dolgem trailu - članice / Prvenstvo Slovenije v dolgem 

trailu člani 

( velja kot PS za rojene l.2003 in starejše) 

NAGRADE IN PRIZNANJA: 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo na prireditvenem prostoru v Črni 

na Koroškem. 

Prvi trije v absolutni moški in prve tri v absolutni ženski konkurenci prejmejo 

medalje. 

  OBVEZNA OPREMA: 

- štartna številka na vidnem mestu 

- GSM telefon 

- vetrovka 

- lonček ali bidon za vodo 

- piščalka 

- primerna tekaška obutev 

Priporočamo: 



                                                                                                                                                 

   

- tekaške palice 

- kapa 

TEKMUJE SE PO PRAVILIH AZS. 

VODJA TEKMOVANJA: 

Robi Brezovnik – GSM: 031 626 520 

DELEGATA S STRANI AZS GT: 

Teodor Markoč - teodor.markoc@gmail.com - GSM: 040 202 449 

Jure Brečko - jure.brecko@gmail.com - GSM: 041 754 945 

 

SPLOŠNA PRAVILA: 

• Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. 

• S plačilom štartnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, 

da se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno  

• Podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu startnih številk pri 

prijavni službi na dan prireditve. 

• Vsak tekmovalec s podpisom prijavnice soglaša da je udeleženec v 

prometu in da v primeru telesnih poškodb in opreme ter kraje opreme 

pred, med in po tekmovanju ne bo vložil zoper organizatorja nikakršnega 

sodnega oziroma odškodninskega zahtevka. Za vse morebitne nastale 

navedene poškodbe in kraje je odgovoren tekmovalec sam. 

• Organizator ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, ki bi 

nastala pred, med in po tekmovanju 

• Tekači morajo biti dobro fizično pripravljeni. 

• Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo. Obvezna 

oprema se bo preverjali ob prevzemu štartnih številk in naključno pred 

samim štartom in ob progi. 

• Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, 

ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi 

trase ali odpovedi odloča organizator prireditve. 

• Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo 

udeleženci pravočasno obveščeni. 



                                                                                                                                                 

   

• Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo. tekmovati na 

50 km razdalji 

• Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na trasi so 

zagotovljene okrepčevalne postaje, zdravstvena služba in reševalci. Na 

ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci, gasilci), ki bodo pomagali 

pri usmerjanju tekačev in skrbeli za njihovo varnost. 

• Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo 

kontrolno točko. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do 

zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja. 

• Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. 

Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni 

številki). 

• Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, 

sotekmovalcu ali tretji osebi. 

• Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi.  

 

FOTOGRAFIJE IN FILMSKI MATERIAL 

 

Tekači se strinjajo, da bo organizator uporabil fotografsko in video gradivo, 

posneto med dirko, za promocijske namene.  

 

KAZNI IN DISKVALIFIKACIJA 

O kaznih in diskvalifikacijah bo odločala komisija tekmovanja, ki jo sestavlja 

vodja tekmovanja, delegata s strani AZS GT in vodja timing ekipe. 

• Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene 

in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na vseh 

kontrolnih točkah. 

• Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi 

preverja ali ima tekmovalec vso obvezno opremo). Tekmovalec mora 

imeti in pokazati obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je 

diskvalificiran. 



                                                                                                                                                 

   

• Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli 

iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo 

diskvalifikacijo. 

• Spremljanje tekmovalca na trasi (pacemaker) ni dovoljeno. 

• Odmetavanje smeti na progo in ob njej – takojšnja diskvalifikacija. 

• Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko 

ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako od 

nepravilnosti. 

• Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija. 

• Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija. 

• Žalitev ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija. 

• Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija. 

• Diskvalifikacija je lahko takojšna, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.  

 

PRITOŽBE 

Vse pritožbe morajo biti podane v roku pol ure po prihodu tekmovalca v cilj v 

pisni obliki s kavcijo v višini 50 €. O pritožbi bo odločala komisija tekmovanja, ki 

jo sestavlja vodja tekmovanja, delegata s strani AZS GT in vodja timing ekipe. 

Odločitev bo sprejeta v najkrajšem možnem času. Na odločitev ni pritožbe. 

 

Pritožbe glede nepravilnosti na progi morajo biti podane v pisni obliki in z 

dokazili (fotografski material ali vsaj tri priče). 

 

https://www.strava.com/activities/3101707483?share_sig=EADE29161584560

587&utm_medium=social&utm_source=ios_share 

 

https://www.strava.com/activities/3101707483?share_sig=EADE29161584560587&utm_medium=social&utm_source=ios_share
https://www.strava.com/activities/3101707483?share_sig=EADE29161584560587&utm_medium=social&utm_source=ios_share


                                                                                                                                                 

   

 


