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GORSKO TEKAŠKA REKREATIVNA PRIREDITEV 

2. KRAS KROS TRAIL RUN 

 

RAZPIS 

 

NAZIV: 2. KRAS KROS TRAIL RUN  

DATUM: 12.2.2017 

ORGANIZATOR: Avto moto karting klub Ales.ca-racing  

KRAJ: Miren, Občina Miren – Kostanjevica 

DISCIPLINA: tek - gorski  

DOLŽINA PROGE: 15 km 

VIŠINSKA: 300 vm vzpona in spusta 

 

URNIK na dan prireditve 

  7:00 – 9:45                            prijave, prevzem st. stevilk  

  9:50                                       razgovor vodje prireditve z nastopajocimi 

10:00                                       štart 

13:00                                       podelitev priznanj 

 

UDELEŽBA 

Prireditev je namenjena vsem tekačem, ki se radi rekreirajo v naravi, izven urejenih 

asfatiranih cest.  

Za udeležbo NE potrebujete tekmovalne licence in/ali zdravniškega potrdila!  

 

PRIJAVE  

Sprejemamo na spletni strani prireditve najkasneje do vključno 9. 2. 2017 

Možna bo tudi prijava na dan prireditve, plačilo v gotovini 
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Lista prijavljenih bo objavljena na spletni strani prireditve  

 

SPLETNA PRIJAVA, tudi neplačana (ne potrjena), nam bo pomagala pri organizaciji 

dogodka in nam olajšala delo na dan prireditve! PRIJAVI SE 

 

PRIJAVNINA 

Spletna prijava in plačilo do vključno 9. 2. 2017  –  15,00 €  

             Spletna prijava do vključno 9. 2. 2017 in prijava/plačilo na dan prireditve  –  

20,00 € 

 

Prejemnik prijavnine: 

Avto moto karting klub Ales.ca-racing, Miren 102, 5291 Miren, Slovenija, Davčna št: 

91335116 

TRR: SI56 0475 0000 1415 378, Nova KBM 

Namen plačila: »RUN ime priimek« 

 

Društva in posamezniki, ki boste nakazali prijavnino za več prijavljenih, v »namenu plačila« 

navedite ime in priimek  vseh interesiranih ali pošljite e-pošto s spiskom. 

 

VODSTVO PRIREDITVE IN INFORMACIJE 

Vodja prireditve:  Borut Klančič  - ++386 31362881 

 

Naslov organizatorja: 

Avto moto karting klub Ales.ca-racing 

Miren 102, 5291 Miren, Slovenija 

amkk.alescaracing@gmail.com 

www.kraskros.com 
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Na dan priredive bo organizator  deloval na štartno-ciljnem prizorišču, v prostorih 

Multigeneracijskega centra v Mirnu, v neposredni bližini prireditvenega šotora in štartnega 

prstora 

 

OPIS PROGE 

Štart bo v Mirnu pri stavbi Občine ob 10 uri. Ostali pomembnejši podatki o progi: prvih 1.5 

km asfaltni ravninski odsek. Sledil bo 2 km dolg vzpon po kamniti a urejeni stezi proti 

Cerju – povp. naklon 11 %, zadnji 200 meterski drseč del pa s povp. naklonom 24%.  S 

prihodom na planoto se bo pričel daljši hitrejši in zabavnejši »gor – dol« odsek, večinoma 

po kamnitih stezah. Meddrugim bo trasa speljana po obrambno – strelskih  jarkih iz 1. Sv. 

vojne in skozi jamo Pečinko. Spust v Vipavsko dolino bo sprva potekal po makadamskem 

cestišču ter dalje po delu začetnega dela vzpona. Ob zaključku še krajši vzpon na Mirenski 

grad, spust do nogometnega igrišča ter 300 m asfaltiranega ravninskga odseka (pločnik) in 

cilj v bližini štarta. 

 

PODELITEV  

Podelitev priznanj in nagrad najboljšim ter razno bo v prireditvenem šotoru. Podeljuje se 

praktične nagrade in pokale. 

 

Kategorije: 

 Skupna uvrstitev MOŠKI           1.  2.  3.  4.  5. 

mesto 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Skupna uvrstitev ŽENSKE 

Fanti do 17 let (rojeni do 1999)   

Moški od 18 do 29 let (rojeni od 1998 do 

1987) 

Moški od 30 do 39 let (rojeni od 1986 do 

1977) 

1.  2.  3.  4.  5. 

mesto 

1.  mesto  

1.  mesto  

1.  mesto 

1.  mesto  
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

Moški od 40 do 49 let (rojeni od 1976 do 

1967) 

Moški od 50 do 59 let (rojeni od 1966 do 

1957) 

Moški od 60 let in starejši (rojeni od 1956 in 

manj) 

Dekleta do 17 let (rojene do 1999) 

Ženske od 18 do 39 let (rojene od 1998 do 

1977) 

Ženske od 40 do 50 let (rojene od 1976 do 

1966) 

Ženske od 51 let in starejši (rojene 1965 in 

manj) 

Najstarejši 

 

1.  mesto  

1.  mesto  

1.  mesto 

1.  mesto 

1.  mesto 

1.  mesto  

 

OSTALO 

 Ob prijavi vam bo podeljena štartna številka, ki jo namestite na sprednji (prsni) del 

majice in komplet zaponk ter darilo organizatorja  

 Ob progi bo poskrbljeno za okrepčitev – predvidene sta dve (2) okrepčevalnici 

(voda, topel čaj, sadje).  

 Razgovor vodje prireditve z nastopajocimi bo v štartnem prostoru 

 Priskrbljena bo nujna medicinska pomoč 

 Proga bo označena z rumenimi tablami z modro puščico in s trakovi. Na križiščih 

bodo tudi redarji. 

 Parkirni prostor: P Meblo: na zemljišču Meblo Holding - oddaljenost od prizorišča 

300 m;             P Obrtna: obrtna cona - oddaljenost od prizorišča 50 m , P Dom: 

okolica zdravstvenega doma Miren- oddaljenost od prizorišča 50 m 
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 Topel obrok – pašta v prireditvenem šotoru 

 Tuši bodo v slačilnici telovadnice OŠ Miren 

 Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu 

ali tretji osebi. Udeležba na lastno odgovornost! 

 Nastop na prireditvi dovoljen polnoletnim osebam. Mladoletne osebe morajo ob 

prijavi priložiti podpisano dovoljenje za udeležbo s strani staršev ali skrbnikov 

 Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence 

pravočasno obvestil 


