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RAZPIS 

Prvenstvo Slovenije v kratkem trailu za veterane 

 

Organizator:  Hg zavod za šport Idrija 

Vodja tekmovanja: Jure Gantar 

Kraj in čas:  Idrija, 20. 8. 2022, prevzem štartnih številk v Modri dvorani  (za avtobusno 

postajo)  s startom  ob 7:30 uri na Mestnem trgu. 

 

kategorija starost letnik 

Ž/M 35 35-39 83-87 

Ž/M 40 40-44 78-82 

Ž/M 45 45-49 73-77 

Ž/M 50 50-54 68-72 

Ž/M 55 55-59 63-67 

Ž/M 60 60-64 58-62 

Ž/M 65 65-69 53-57 

Ž/M 70 70 in več 52 in starejši 

 

 

Prijave: Predprijave se zbirajo do 18. 8. 2022 na.  https://hgtrail-idrija.si/prijavi-se/ 

Startnina:  50 € 

 

Startnina se nakaže na naslov organizatorja, Hg zavod za šport Idrija, ul. zmage 30, 5280, Idrija, 

TRR odprt pri Nova SKB d.d. SI56 0311 9100 0255 215, z navedbo - Namen: »IME IN 

PRIIMEK TEKMOVALCA« startnina Prvenstvo Slovenije. 

 

Startne številke: Prevzem startnih številk je mogoč dan pred tekmo med 16.00 in 20.00 uro, 

na dan tekme, od 5. ure dalje, v prostorih (telovadnici) Modre dvorane (zraven avtobusne 

postaje). Start in cilj je na mestnem trgu. 

 

Nagrade: Prvi trije v kategoriji  prejmejo medalje. 

 

Okrepčevalnice: Organizator zagotovi dve okrepčevalnici, opli obrok (žlikrofe) in pijačo. 

 

Oznake na progi: Proga bo označena s trakovi, smerokazi, talnimi oznakami in planinskimi 

markacijami. 

 

Kontrolne točke: Registracija na kontrolnih točkah je obvezna, v primeru, da se tekmovalec ni 

registriral na posamezni kontrolni točki je diskvalificiran. 

 

Trasa: Trasa proge so večinoma utrjene planinske steze in makadam, deloma tudi asfalt. 

 

Varnost: Za varnost skrbi redarska služba, na določenem odseku trase bo reševalna služba 

GRS, v cilju zdravstvena služba. 

Na odsekih, kjer ni urejeno posebno varovanje z redarji, morajo vsi udeleženci tekmovanja  

upoštevati vsa cestno prometna pravila, kot to velja običajno. 

Vsi udeleženci tekmovanja s podpisom prijavnice potrjujejo, da so seznanjeni s Pravilnikom 

tekmovanja, ki je objavljen na internetni strani organizatorja.  Vsi tisti udeleženci tekmovanja, 

https://hgtrail-idrija.si/prijavi-se/
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ki nimajo dostopa do interneta morajo najmanj deset dni pred tekmovanjem  o tem obvestiti 

organizatorja, da jim Pravilnik pošlje na njihov naslov v pisni obliki. Vsak udeleženec s svojim 

podpisom na prijavnici zagotavlja, da je v takem zdravstvenem stanju, da navedene trase 

tekmovanja, na katero se je prijavil, premaga brez kakršnih koli zdravstvenih zapletov ali 

poškodb. Vsi udeleženci se s podpisom pristopne izjave strinjajo, da tekmujejo na  svojo lastno 

odgovornost in ne na odgovornost organizatorja, ki jih je s tem razpisom povabil na ta dogodek. 

 

Pravila tekmovanja: Pravila tekmovanja so objavljena na internetni strani organizatorja     

https://hgtrail-idrija.si/pravilnik/ 

 

OBVEZNA OPREMA: 

• Mobilni telefon (s shranjeno tel. št. organizatorja: Jure GANTAR, 051 440 557) 

• Štartna številka, obešena na vidnem sprednjem delu tekača 

• Vodni meh ali bidon prostornine min 1 L, katero mora imeti tekmovalec vedno 

s seboj 

• Osnovna prva pomoč (obliži, prvi povoj, astro folija, elastični povoj) 

• Čelna svetilka 

• Piščalka 

• V primeru slabih vremenskih razmer: nepremočljiva vetrovka in druga 

vremenskim pogojem primerna oprema 

PRIPOROČLJIVA OPREMA: 

• Zaščita pred soncem 

• Energetske ploščice 

• Pohodne palice 

• 20 € (ob trasi je planinska koča) 

 

Rezultati in podelitev: predvideni neuradni rezultati so ob 14.30 (limit tekmovanja) oz. po 

prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. Podelitev sledi predvidoma ob 15.00. 

 

Splošno: Organizator tega tekmovanja ima pravico, da v primeru višje sile spremeni vsebino 

tega razpisa oziroma v skrajni sili odpove tekmovanje in ukrepa tako kot je to navedeno v 

Pravilniku tekmovanja. 

 

Informacije:  Jure Gantar, gsm 051 440 557, 

                      Klara Gantar, gsm 031 333 901 

                      E-mail: info@hgtrail-idrija.si 

 

Delegat:        Teodor Markoč, gsm 040 202 449 

           E-mail: teodor.markoc@gmail.com 
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GPX:  https://hgtrail-idrija.si/wp-content/uploads/2022/02/berkmandlc-trail-27km.gpx 
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