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Polmaraton (21.098 metrov)  |  Rekreativni tek (9.400 metrov) |  Otroški teki  |  
Hitra hoja (5.000 m) 

 

Sežana 27. marec 2016, ob 11.00 uri 
 

 
 
 

1. RAZPIS 
 
KRAJ PRIREDITVE: Športni park v Sežani  
 

DATUM IN ČAS: Nedelja, 27. marec 2016 

Start polmaratona (21.098 m) in rekreativnega teka (9.400 m) bo ob 11. 00 uri.  

Starti netekmovalnih otroških maratonov bodo ob 10.10 uri.  

Start hitre hoje bo ob 11.20 uri. 

 

IZVAJALCI: 

 Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

 A.S.D Trieste Atletica 

 

 

2. PRIJAVA NA POL MARATON IN KRASOVO 10-KO 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani www.kraskimaraton.com. Podatki,  zahtevani v spletni  prijavnici so: ime, 

priimek, datum rojstva, spol M/Ž, lastniški čip, dolžina proge  21/10, klub, naslov in kraj, velikost majice, e-pošta, 

mobilni telefon, 

 

Vplačila startnin so na TRR z UJP: 01311-6030721806 sklic: 00 27032016 

Vplačila startnin iz tujine: IBAN: SI56013116030721806;  
BIC / SWIFT koda Banke Slovenije: BSLJSI2X 

 

Kot predprijavo bomo upoštevali le plačane prijavnice, ki bodo izpolnjene preko spletne strani, do vključno srede, 

16. 3. 2016. Prijav po tem datumu ne bomo več sprejemali. Prijava na mali maraton in družinski tek na dan mara-

tona ni možna. 
 

Število prijav je omejeno na 3000 plačanih prijav! 
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3. PRIJAVNINA 

 

V ceno prijavnine je vključen tudi čip za enkratno uporabo. Če ima udeleženec svoj lastni čip, čipa (v vrednosti 
3,00 EUR) ne plača. 
  

Prijavnino lahko poravnate na številko TRR-ja:  SI 56 013116030721806 sklic: 00 22032015 oz. ga boste dobili v 

kolikor se boste prijavili preko spletne aplikacije.  

 

Prijavnina je za polmaraton (21.098 m) in rekreativni tek (9.400 m):  

 

Plačilo do dne Posamezniki Organizirane skupine in družine* 
31. 01. 2016 26,00 € 24,00 € 

01. 02. – 29. 02. 2016 35,00 € 33,00 € 

01. 03. – 16. 03. 2016 45,00 € 43,00 € 

 

*prijavnina za organizirane skupine (najmanj 10 prijavljenih) in prijavnina za družine (najmanj trije družinski člani, ki živijo na 
istem naslovu) 

 

Za skupinsko prijavnico morate obvezno predložiti fotokopijo plačane prijavnine. Če ne bo dokazila o pla-

čani prijavnini, prijavnice ne bomo upoštevali. Prijava velja s  plačilom prijavnine!  

 

Obrazcu družinska prijava morate obvezno predložiti fotokopijo plačane prijavnine. Če ne bo dokazila o 
plačani prijavnini, prijavnice ne bomo upoštevali. Prijava velja s  plačilom prijavnine! 

 

Oproščeno DDV po 42/1/12, 14 ZDDV-1 ter 132(1)(m,o) direktive 2006/112/ES  

 

Prijavnino lahko poravnate s UPN obrazcem. Potrdilo o plačilu hranite in ga prinesite s seboj na dan pri-

reditve. Tako se boste izognili nepotrebnim nevšečnostim na dan prireditve. 

 

Opozorilo: Prijava velja le s plačilom prijavnine. Zadnji dan za prijavo in plačilo je sreda, 11. marec 2015 

oziroma do zapolnitve mest (3000 tekačev)! Vsa plačila, ki bodo nakazana po 12. marcu 2015, se ne bodo 

vračala! 

 

Cena vključuje: Organizirano tekaško prireditev po normah Mednarodne atletske federacije (IAAF) in Zveze med-

narodnih maratonov in cestnih tekov (AIMS), ki vključuje: varovanje trase, okrepčila na progi in na cilju, topli 
obrok, merjenje in objava rezultatov, pokale in nagrade za prve tri najboljše, nagrade za tri najhitrejše v svoji 
kategoriji na 21 km ter zdravniško oskrbo.  
 

Vsi udeleženci tekov bodo prejeli: tekaško majice, različne promocijske materiale, ki jih bodo prispevali spon-

zorji. Prav tako bodo vsi tekači poleg štartne številke prejeli čip. Po prihodu v cilj bo vsak tekač prejel spominsko 
medaljo ter se okrepčal s kraško joto s klobaso. Tisti udeleženci tekov, ki so ob prijavi sporočili številko mobilnega 
telefona bodo po prireditvi prejeli SMS z doseženim rezultatom. 

 

4. MERJENJE ČASA 

 

Rezultati bodo izmerjeni z elektronskim sistemom Championchip.  

 

5. OBJAVA REZULTATOV      

 

Neuradni rezultati bodo objavljeni ob 12.45 uri na oglasni deski na prireditvenem prostoru, rok za  

ugovore pa je na dan prireditve, do 13.00 ure pri glavnem sodniku prireditve. Končni rezultati bodo  
objavljeni na spletnih straneh Malega kraškega maratona. Vsi, ki boste na prijavnico napisali številko  
mobilnega telefona, boste po SMS-u prejeli svoj doseženi čas. 
 

Uporabniki brezplačne Facebook aplikacije Tek na Zid bodo prejeli rezultate in uvrstitve na svoj  

Facebook profil. Tek na Zid, aplikacija za osvajanje ciljev. Pridruži se, tekmuj ali navijaj tudi ti! 



Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 5, SI - 6210 Sežana  |  t: 05 730 14 80  m: 051 339 759  www.kraskimaraton.com 

6. TRASA PROGE 

 

Vsi teki se začnejo in končajo v Športnem parku Sežana.  
Trasa polmaratona bo potekala po ulicah Sežane in nato po asfaltni cesti do Lipice, kjer prestopimo državno 
mejo. Iz Bazovice tečemo proti Padričam, Trebčam in preko Orleka nazaj proti Sežani. Proga je skoraj v celoti 

asfaltirana. 

 

Proga rekreativnega teka na 10 km poteka od Sežane, skozi Živi muzej Krasa (urejen makadam)  in nazaj do 

Sežane. 
 

7. PODELITEV NAGRAD 

 

Razglasitev rezultatov in podelitve priznanj bo takoj po prihodu tekmovalcu v cilj na glavnem odru  

startno – ciljnem prostoru. Na glavnem odru bodo nagrajeni prvi trije (BRUTO ČAS) najhitrejši v absolutni  
konkurenci pri moških in ženskah na maratonu in KRASOVI 10-ki. 

 

Nagrajeni bodo tudi prvi trije po kategorijah na 21. kilometrov, ki bodo nagrade dvignili s štartno številko (obvez-

no!) na INFORMACIJAH v športni dvorani po 13.30 uri. 
 

8. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju maratona je organizirana rediteljska in zdravniška 
služba. 
 

9. SPLOŠNA DOLOČILA 

 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS, po tem razpisu in pravilih Mednarodne atletske federacije IAAF. Organi-

zator si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev ter programov prireditve.  
 

Razpis je objavljen na www.kraskimaraton.com in na sedežu Zavoda ŠTIP. 

 

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

 

Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene prijave in obveščanja 
o poteku prijave ter pošiljanje informacij. Organizator jamči, da podatki prijavljenih ne bodo predani tretji osebi.  

V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi, si organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev 
komunikacij na daljavo.  

 

Prijavljeni z izvedeno prijavo dovoljuje organizatorju zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri prijavi. 

Vsi podatki, ki jih prijavljeni  navede v prijavi, so namenjeni le prijavi, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji 

osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je prijavljeni vnesel ob prijavi v računalniškem sistemu, ki je ustrezno  

varovan in zaščiten ali prek pisne prijave. Ob morebitnem "vdoru" v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!  

 

S prijavo udeleženec potrjuje, da so vsi podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi resnični. Prijavljeni z  

izvedeno prijavo dovoljuje organizatorju objavo rezultatov tekmovanja v  sredstvih javnega obveščanja in na  
spletnih straneh prireditve, vključno z njegovimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi 
zato potrebovali njegovega posebnega dovoljenja. 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. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo 
vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo 
pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da 

lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega  

obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. 
 

Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih  

podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene  
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osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). 
Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007). 
 

11. INFORMACIJE 

 

www.     kraskimaraton.com 

E:      prijava@kraskimaraton.com 

T (Slo):      +386 (0)5 730 14 80 

M (Slo):      051 339 759  – Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana  

 

 

 

 

 

Želimo vam veliko tekaških užitkov. 
 

Organizacijski odbor  

16. malega kraškega maratona 


