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2. ČAVEN PROACTION VERTIKAL KM 
POKAL SLOVENIJE V GORSKIH TEKIH  

R A Z P I S   
 

ORGANIZATOR: »Triatlon klub Ajdovščina« v sodelovanju s Proaction SLO in Odborom za gorske 
teke pri AZS. 

KRAJ: Lokavec pri Ajdovščini 

DATUM:  nedelja, 24. maj 2015; štart za vse kategorije ob 10:00  

PROGA  - Proga je v celoti označena v skladu s pravili AZS. »2. Čaven Proaction VKM gorski tek« bo 
potekal od Lokavca (štart pri cerkvi) do Čavna (cilj pri planinski koči) po gorski stezi.  
Podatki o progi: 

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

•  cilj: Čaven – koča, 1242m n.v.  

•  dolžina: 4400m;  višinska razlika: + 1074m 

•  rekord proge:  40:00 ( Alič Simon/2014); 50:37 (Bratina Jana/2014) 

KATEGORIJE - za Pokal Slovenije veljajo sledeče kategorije: 
 mladinke, mladinci; članice, člani; veteranke, veterani 

ORGANZACIJA – tekmovanje poteka po pravilih Odbora za gorske teke pri AZS 2015. 

PRAVICA NASTOPA je neomejena glede na razpisane kategorije. Tekmovalci nastopajo na lastno 
odgovornost; organizator priporoča predhodni zdravstveni pregled. 

RAZGLASITEV REZULTATOV teka bo ob 12:30 na Čavnu pri koči.  

PROGRAM PRIREDITVE: 
Ura Aktivnosti  

8:30 – 9:30  Prijave, izdaja štartnih številk 

8:30 – 9:45 Oddaja garderobe 

9:45 Predstavitev proge za tekmovalce  

9:55 Otvoritev tekmovanja 

10:00 Štart teka 

12:30 Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in nagrad  

od 11:30 Topel obrok za vse prijavljene tekmovalce  

ORGANIZATOR BO ZAGOTOVIL: 

•  medalje za najboljše po kategorijah in pokale za prve tri absolutno moški in ženske 

•  praktične nagrade za vsakega tekmovalca 

•  3 okrepčevalnice na trasi in ena na cilju 

•  topli obrok na cilju 

•  prevoz prtljage starta na cilj 

•  spominska majica 

•  startnine se zaradi zahtevne organizacije ne vrača 



PRIJAVE: pred-prijave preko portala Prijavim.se do četrtka, 21.5.2015 in na dan prireditve v 
Lokavcu. Startnina v predprijavi je 12 eur, na dan prireditve pa 15 eur. 

INFORMACIJE:  
•  Uroš Medvedec, M.: 041 377 446 

•  @: uros.medvedec@gmail.com 

•  Spletna stran: www.3atlon.si  

•  Organizator: 
Triatlon klub Ajdovščina, Na trati 4, 5270 Ajdovščina 
TRR: SI56 6400 0940 2030 173 Hranilnica Vipava, DŠ: 98758462 
 

 
 

 
 



 

2. Čaven vertikal kilometer 2015 
Primorski gorski teki 

 
Nedelja, 24. maj 2015 

 
o GORSKI TEK LOKAVEC - ČAVEN 

o Podatki proge: 

        dolžina: 4400m 

        višinska razlika: + 1074m 

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

        cilj: Čaven – koča, 1242m n.v. 

o tekma bo v sezoni 2015 štela za Pokal Primorskih gorskih tekov in Pokal SLO v gorskih tekih 
pri Atletski zvezi Slovenije 

 

 

 

Organizator 
TRIATLON KLUB AJDOVŠČINA, Na trati 4, 5270 Ajdovščina 

Organizacijski odbor: Uroš Medvedec mob.št.: 041 377 446, Bernard Črmelj 
Vodstvo tekmovanja: Uroš Medvedec, Bernard Črmelj 
Kontaktna oseba:  Uroš Medvedec, mob.št.: 041 377 446, e-pošta: uros.medvedec@gmail.com 

Prijave: pred-prijave preko portala Prijavim.se do četrtka, 21.5.2015 in na dan prireditve v 
Lokavcu. Startnina v predprijavi je 12 eur, na dan prireditve pa 15 eur. 
 

Prijavnine: 
Kategorija  

Predprijava (do 
21.maja )  

Na dan prireditve  

Vse kategorije  12 EUR  15 EUR  

 

•  Startnina se plača na račun organizatorja do zgoraj navedenih datumov: 

•  Prejemnik: TRIATLON KLUB AJDOVŠČINA 

Naslov: NA TRATI 4 

Kraj:5270 AJDOVŠČINA 

Država:SLOVENIJA  

Namen: 2. ČAVEN VERTIKAL KM - ime in priimek 

TRR: SI56 6400 0940 2030 173 Hranilnica Vipava 

 

 



 

V startnino je vključeno: 

•  pokali za prve tri absolutno moški in ženske 

•  praktične nagrade za vsakega tekmovalca 

•  1 okrepčevalnica na cilju z napitki 

•  3 okrepčevalnice na trasi teka 

•  osvežilni napitki in sadje v cilju 

•  topli obrok  

•  zagotovljena zdravniška služba 

•  prevoz prtljage na cilj ( planinska koča na Čavnu ) 

•  medalja za prve tri tekmovalce v kategoriji 

•  startnine se zaradi zahtevne organizacije ne vrača. 

 

Zadnji rok za vplačilo predprijave je ČETRTEK, 21. MAJ 2015 (predprijava je upoštevana, ko je 
vplačana). Na dan prireditve so cene višje.  
 

Splošni pogoji tekmovanja: 

•  Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost.  

•  Prisotnost gorskih reševalcev na vsaj 4. lokacijah na trasi teka. 

•  Tekmovanje se izvede v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena varnost 

udeležencev (izjemno neurje, naravna katastrofa…). V takem primeru  o odpovedi odločata vodja 

tekmovanja in organizacijski odbor. 

•  Uporaba palic je prepovedana 

 

Program prireditve 

 
Ura Aktivnosti  

8:30 – 9:30  Prijave, izdaja štartnih številk 

8:30 – 9:45 Oddaja garderobe 

9:45 Predstavitev proge za tekmovalce  

9:55 Otvoritev tekmovanja 

10:00 Štart teka 

12:30 Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in nagrad  

od 11:30 Topel obrok za vse prijavljene tekmovalce  

 
 



 
 
 
 
Opis proge 
 
2. Čaven Proaction vertikal KM gorski tek bo potekal od Lokavca ( štart pri cerkvi ) do Čavna ( cilj pri 
planinski koči ) po gorski stezi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Višinski graf 
 

 
 
Splošno 
 
Tekmuje se na lastno odgovornost. Organizator ima pravico do spremembe razpisa. Neupoštevanje 
tekmovalnih pravil ter navodil sodniške in redarske službe je lahko vzrok za diskvalifikacijo. Čas za 
pritožbe je 15 minut po objavi neuradnih rezultatov.  
Vsi udeleženci sodelujejo na lastno odgovornost in organizator NE ODGOVARJA za morebitne nesreče in 
poškodbe tretje osebe v okviru tekmovanja. 
 
Kategorije  
 

ČLANI ČLANICE 

A  1990 – in mlajši - 
mlajši člani                               

G  1990 –in mlajše - 
mlajše članice 

B  1989-1980 -  člani              H  1989-1980 - članice 

C  1979-1972 – starejši 
člani                                       

I   1979-1970 - starejše 
članice 

D  1971-1964 – mlajši 
veterani                                 

J   1969-1960 - veteranke 

E  1963- 1956 - veterani        K  1959- in starejše - 
starejše veteranke 

F  1955- in starejši – 
starejši veterani 

 



 
 
 


