
RAZPIS 
 
Datum tekmovanja: 2. julij 2016 
Prireditelj: Goodplace 
Kraj: Tolmin, osrednji prireditveni prostor Soča Outdoor Festivala  
Disciplina: Trail Run 
Dolžina: Vzajemna Trail Run 10km, Adidas Trail Run 15 km, Soča Trail Run 46 km 
Skupni vzpon: Vzajemna Trail Run 200m, Adidas Trail Run 400m, Soča Trail Run 1897 m* 
* Skupna višinska razlika je informativna  
 
Opis trase Vzajemna Trail Run 
Vzajemna Trail Run se bo začel na glavnem prizorišču festivala in nadaljeval proti Kampu 
Gabrje, kjer pot strmo zavije proti Tolminskemu gradu, na katerega se Vzajemna Trail Run 
tekači NE boste povzpeli, saj bo pot peljala direktno do vasi Zatolmin in nato do Tolminskih 
korit. Tam se boste spustili do sotočja reke Tolminke in Zadlaščice in se nato vzpeli do vasi 
Žabče. Od tam vas bo pot vodila po najkrajši možni poti do sotočju rek Tolminka in Soče. 
Zadnja naloga/prepreka teka bo prečkanje reke Tolminke tik pred ciljem. To je tek za vse 
rekreativne tekače, ki radi obiščejo teke do 10km.  

 

GPX koordinate 

 
 

 



Opis trase Adidas Trail Run:  
 
Adidas Trail Run se bo začel na glavnem prizorišču festivala in nadaljeval proti Kampu 
Gabrje, kjer pot strmo zavije proti Tolminskemu gradu, na katerega se boste morali povzpeti. 
Iz vrha gradu pot vodi do vasi Zatolmin in nato do Tolminskih korit. Tam se boste spustili do 
sotočja reke Tolminke in Zadlaščice in se nato vzpeli do vasi Žabče. Od tam vas bo pot vodila 
do podhoda pod glavno cesto Tolmin - Most na Soči (pri peskokopu Zuza).  Cilj teka je pri 
sotočju rek Tolminka in Soče. Zadnja naloga/prepreka teka bo prečkanje reke Tolminke tik 
pred ciljem. 

GPX koordinate 

 
Opis trase Soča Trail Run:  
 
Soča Trail Run bo v letu 2016 dobil novo traso in sicer v dolžini 46 km in 1.897 v.m. in bo 
identična 3. etapi teka Alpe Adria Cross na 25. in 26. etapi poti Alpe Adria Trail na relaciji 
med Bovcem in Tolminom.  
 
Slikovita 25. etapa AAT večinoma poteka po levem bregu Soče, vse dokler se reka proti 
koncu etape ne odcepi. Povzpnemo se vse do očarljive gorske vasice Drežnica nad 
Kobaridom. Pot nas pelje mimo romantičnega slapa Virje, v bližini se nahaja veličastni slap 
Boka. Nato nadaljujemo pot ob smaragdno zeleni reki Soči, kjer opazujemo navdušene 
veslače v kajakih ter številne rafte, ki se spuščajo po rečnih brzicah. Ko zaobidemo Polovnik, 
po nezahtevnem vzponu pridemo do očarljive Drežnice, gorske vasice pod Krnom. 
 
Na zgodovinski 26. etapi AAT se bomo sprehodili po nekdanjih vojaških poteh čez planine in 
pašnike, ponekod zopet po Triglavskem narodnem parku. Na koncu poti se zopet vrnemo k 
Soči, ki nas spremlja vse do festivalnega prizorišča v Tolminu. Etapa  vodi mimo dveh 
čudovitih gorskih vasic, aktivne in živahne Drežnice. V vasi Krn pa se čas ustavi. Travnata 
pobočja nad vasjo so prepredena s pašniki , ki še danes pripovedujejo zgodbe o trdem 
življenju prebivalcev v preteklosti. Etapa se zaključi v Tolminu, prijaznem mestecu , ki se 
nahaja na sončnem predelu nad sotočjem rek Soče in Tolminke. 

 
Opis trase je vzet iz opisa poti AAT, kjer najdete vse podrobnejše informacije o trasi: 
http://www.alpe-adria-trail.com/sl/etape/ 

 

Startnina:  

 

Vzajemna in Adidas Trail run 

• od 15. 2. do 1. 4.2016: 25,00 € (za člane Vzajemna Kluba 24,00 €) 
• od 2.4. do 26.6.2016: 30,00 € (za člane Vzajemna Kluba 28,00 €) 
• na dan prireditve: 35,00 € (za člane Vzajemna Kluba 33,00€) 

Soča Trail run 

• od 15. 2. do 1. 4.2016: 35,00 € (za člane Vzajemna Kluba 34,00 €) 
• od 2.4. do 26.6.2016: 40,00 € (za člane Vzajemna Kluba 38,00 €) 
• na dan prireditve: 45,00 € (za člane Vzajemna Kluba 43,00 €) 



 

 

Prijava: 

• elektronska prijava 
 

• elektronska prijava za člane Vzajemne 
• na dan prireditve pri prijavni službi na prireditvenem prostoru 
• kot potrjene prijave se smatra samo tiste, ki so tudi plačane 

Skupinske prijave: 

• minimalno število tekmovalcev je 5 
• cena na tekmovalca je 20% nižja od cene za tekmovalce posameznike 
• skupinske prijave 

Postopek skupinske prijave: 

• vsak tekmovalec se prijavi v obrazec za posameznike in navede klub 
• Klub v zavihku za skupinske prijave uredi podatke za izstavitev skupnega računa 
• lahko pa tudi pišete na jana@soca-outdoor.com in skupino prijavite preko emaila 

Kategorije: 

• Moški do 30 let (rojeni 1986 ali mlajši) 
• Moški do 40 let (rojeni med 1976 in 1985) 
• Moški do 50 let (rojeni med 1966 in 1975) 
• Moški do 60 let (rojeni med 1956 in 1965) 
• Moški nad 60 let (rojeni pred 1956) 
• Ženske do 30 let (rojene 1986 ali mlajše) 
• Ženske do 40 let (rojene med 1976 in 1985) 
• Ženske do 50 let (rojene med 1966 in 1975) 
• Ženske do 60 let (rojene med 1956 in 1965) 
• Ženske nad 60 let (rojene pred 1956) 

V kategoriji mora biti prijavljenih minimalno 5 tekmovalcev ali tekmovalk, da se smatra kot samostojna. 
 
Urnik: 
 
Vzajemna in Adidas Trail run 

07:00 – 08:30      prevzem startnih številk (že prijavljeni tekmovalci) 
06:30 - 08:00       registracija za neprijavljene tekmovalce  
09:00                     start Adidas Trail run 
09:15                     start Vzajemna Trail run 
12:00                     zaključek merjenja časov Vzajemna in Adidas Trail run 
13.00                     razglasitev rezultatov in podelitev nagrad za Vzajemna in Adidas 
 
Soča Trail run 

Dan pred tekmovanjem 16:00 do 20:00 prevzem startnih številk in registracija za neprijavljene tekmovalce. 
Na dan tekmovanja: 
06:00                    prevzem startnih številk (že prijavljeni tekmovalci) 
06:00                     registracija za neprijavljene tekmovalce  
07:00                     start Soča Trail run 
15:00                     zaključek merjenja časov Soča Trail run 
17.00                     razglasitev rezultatov in podelitev nagrad za Soča Trail run 



 
 
 
 
Vsi udeleženci teka prejmejo: 

 
• okrepčilo na progi (okrepčilne postaje s pijačo in/ali hrano) 

• topel obrok in pijačo v cilju 

• športno (švic) majico 

Ostalo: 

• prijavna služba se bo na dan tekmovanja nahajala na prireditvenem prostoru 
• s plačilom startnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja 

s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost 
prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec) 

• podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu startnih številk pri prijavni službi 
na dan prireditve 

• na trasi je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci na terenu 
• prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence 

pravočasno obvestil 
• prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu 

ali tretji osebi 
• prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi 
• tekmuje se na lastno odgovornost! 
• parkirišče: za ekipe, tekmovalce in gledalce bo parkirišče zagotovljeno 
• plačanih kotizacij ne vračamo 

Kontaktni oseba: 

Ob morebitnih težavah s prijavo, prosimo, kontaktirajte: 

info@prijavi.se; Telefon +386 41 855 782 

 

Za ostala vrašanja pa: 

Jan Klavora, +386 31 370 107 +386 jan@soca-outdoor.com  
Klemen Štular, +386 41 770197 klemen@soca-outdoor.com 


