
 

  

  

 

7. ČAVEN VERTIKAL km 2021 
»PRVENSTVO SLOVENIJE VERTIKAL« 

R A Z P I S   

ORGANIZATOR: »Triatlon klub Eklimas Ajdovščina« v sodelovanju z  Združenjem za gorske teke pri 
AZS. 

KRAJ:  Lokavec pri Ajdovščini 

DATUM:  nedelja, 26. september 2021;  

- start iz Lokavca za kategorije M in Z ob 10:00.              

PROGE  - Proga je v celoti označena v skladu s pravili AZS. Proga »D« bo potekala od Lokavca do 
Čavna po planinski poti. 

Podatki o progah: 

 start:  Lokavec (pri cerkvi) 168m n.v. 

 cilj:  Čaven – koča, 1242m n.v.  

 rekord proge »D«:  38:18 ( Miran Cvet/2015); 45:53 (Mojca Koligar/2019) 
 
 

 dolžina vzponi spusti kategorije Start 

          Proga »D« 4,4 km 1074 m /        Absolutno M,Ž 10:00 

      

      

      

KATEGORIJE: Tekmovanje bo štelo za absolutno prvenstvo SLO v vertikal kilometru za člane M5 in 
članice Z5.  

      

      

      

      

      

PRAVICA NASTOPA Vsi tekmovalci morajo biti člani atletskih društev in registrirani pri AZS. Za 
absolutni naslov prvaka SLO lahko nastopijo tudi st.  mladinci in st. mladinke letniki 2003 in 
starejši ter veterani in veteranke. Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost; organizator 
priporoča predhodni zdravstveni pregled.  
 
ORGANZACIJA Tekmovanja poteka po pravilih Združenja za gorske teke pri AZS 2021. 

RAZGLASITEV REZULTATOV po zaključku teka na Čavnu pri koči.  

 

 

 



PROGRAM PRIREDITVE: 
Ura Aktivnosti  

8:30 – 9:30  Prevzem štartnih številk (športna dvorana v Lokavcu) 

8:30 – 9:45 Oddaja garderobe 

9:45 Predstavitev proge za tekmovalce – na startu teka 

9:55 Otvoritev tekmovanja – na startu teka 

10:00 Start teka M in Z ( start teka je v Lokavcu ) 

 Razglasitev rezultatov in podelitev takoj po zaključku teka – na Čavnu 

 Sendvič za vse prijavljene tekmovalce – po končanem tekmovanju 

 

ORGANIZATOR BO ZAGOTOVIL: 

 medalje in pokali za prve tri absolutno M/Ž 

 denarne in praktične nagrade absolutno: 
moški do 10.  mesta in ženske do 5. mesta ( 1. mesto: 100 eur , 2. mesto: 70 eur, 3. mesto: 
50 eur, od 4. mesta do 10. mesta: praktične nagrade ) 

 denarna nagrada za izboljšanje rekorda 100 eur M in Ž 

 žrebanje Hoka One One tekaških copat - po končanem tekmovanju ( 1xM in 1xŽ ) 

 pakiran sendvič na cilju in plastenka vode ter plastenka izotoničnega napitka (originalno 
pakiranje) 

 prevoz prtljage iz starta na cilj članske proge 

 startnine se zaradi zahtevne organizacije ne vrača 

PRIJAVE: prijave preko prijavne aplikacije AZS in tudi preko spleta www.prijavim.se do četrtka, 
23.9.2021 (dvojna prijava je obvezna).  

Startnina je 15 EUR. Prijava je potrjena s plačilom startnine. Na dan prireditve prijave niso možne. 

 

DOSTOP iz Lokavca do cilja je dostop po asfaltirani cesti do Predmeje, potem pa naravnost v 
križišču, smeri Lokve do koče na Čavnu (15km, pol ure vožnje) 

 

INFORMACIJE:  
 Uroš Medvedec, M.: 041 377 446 

 @: triatlon.ajdovscina@gmail.com 

 Spletna stran: www.3atlon.si  

 Organizator: 
Triatlon klub Eklimas Ajdovščina 
Ulica Milana Klemenčiča 5 
5270 Ajdovščina 

          TRR: SI56 6400 0940 2030 173 Primorska hranilnica Vipava 
          DŠ: 98758462 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.prijavim.se/
http://www.3atlon.si/


SPLOŠNE DOLOČBE: 

Tekmovalci in spremljevalci so dolžni upoštevati navodila v skladu z veljavnimi ukrepi varstva pred virusom 
COVID-19 in upoštevati vse protokole v zvezi s tem. Veljaven protokol bomo objavili na dan, ko bo znan in 
uradno objavljen aktualen za datum tekmovanja 26. septembra 2021. 

Uporaba palic ni dovoljena. 

Tek bo ob vsakem vremenu. Izjema so vremenske razmere, v katerih je lahko ogrožena varnost udeležencev 

Organizator si pridržuje pravico spremembe urnika ali odpovedi tekmovanja. 

Tekmovalci bodo o vsem pravočasno obveščeni. 
 

PROGA »D« (trasa) 
 

 
 

 


