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Gorski	tek	na	Krvavec – sobota,19. 8. 2017 

Pokal Slovenije v gorskih tekih 2017  

Organizator	
Športno društvo T.E.A.M. 

Cesta na Lepo Njivo 5 

3330 Mozirje 

v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije – Združenjem za gorske teke. 

Prireditev	na	spletu	
www.trail-krvavec.si – uradna stran, razpis, prijavnica ... 

https://www.facebook.com/trailkrvavec - ustvarjanje skupnosti, aktualne informacije ... 

Datum	tekmovanja:		Sobota, 19. 8. 2017 

PROGE:	

Kategorija Dolžina Viš.raz. START START CILJ 

Mladinci, Člani, Veterani,  
Članice, Veteranke 

8,0km 1320m 10:00 Sp. postaja gondole 650m 
Zvoh 1970m 

Mladinke 3,5km 470m 10:00 
Zg. postaja gondole 

(gostišče Sonček) 
1500m U14, U16 1,9km 190m 10:10 Hotel 1690m 

U12 0,7km 100m 10:20 Plaža 1600m 

 

Proga 8km: Od spodnje postaje kabinske žičnice Krvavec se podamo po cesti do prvega odcepa na 

makadamsko pot. Po približno 300 metrih makadamske poti pridemo do odcepa za planinsko pot (na 

levi strani) in nadaljujemo po njej. Proga se nadaljuje mimo spomenika na Davovcu in dalje po 

planinski poti mimo zgornje postaje žičnice (kjer bo start za mladinke), od tam po smučišču mimo 

Plaže in naprej po cesti do vrha Zvoha. 

Limitni	čas	
Limitni čas je 2 uri. Kontrolna točka bo v Tihi dolini. Vsi ki boste do Tihe doline potrebovali več kot 1 

uro in 20 minut, boste tek zaključili kar na tej točki (v Tihi dolini), kjer bo predvidoma ob 13. uri 

razglasitev rezultatov. 
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Kategorije	
Veljajo standardne kategorije Pokala Slovenije v gorskih tekih. 

kategorija starost  

� U12 (mlajše deklice / dečki) 8-11 roj. 2006 – 09 

� U 14 (deklice / dečki) 12-13 roj. 2004 – 05 

� U16 (starejše deklice / dečki) 14-15 roj. 2002 – 03 

� U 20 (mladinke / mladinci) 16-19 roj. 1998 – 01 

� članice / člani 20-39 roj. 1978 – 97 

� mlajše veteranke / veterani 40-49 roj. 1968 – 77 

� starejše veteranke / veterani 50 in več roj. 67 in prej 

Prijave	in	prijavnine	
Prijave sprejemamo na spletni strani http://trail-krvavec.si/prijava/. 
Spletne prijave se zaključijo 11. 8. 2017. 
Prijave bodo možne tudi na dan tekmovanja na spodnji postaji kabinske žičnice od 8:00 do 9:00. 
V prijavnino je vključeno: 

•  štartna številka 

•  darilna vrečka 

•  prevoz prtljage na cilj 

•  malica 

•  prevoz tekmovalca z žičnico (tekači ob prijavi dobijo vozovnico) 

 

Prijavnina: 
Za starostne kategorije U12, U14 in U16  je štartnina ne glede na datum prijave 15 €. Za ostale velja 
naslednji cenik: 

Datum Prijavnina 

� do 15. 7. 15 € 

� od 16. 7. do 11. 8. * zaključek spletnih prijav! 20 € 

� na dan dogodka 25 € 

POZOR: Višina prijavnine se upošteva glede na datum plačila in ne glede na datum izpolnjene 

prijavnice! 

Organizator nudi BREZPLČANO startnino vsem REPREZENTANTOM 2017 (Tekma za mlajše mladince; 

EP, SP in SP v GT maratonu) 

Razglasitev	rezultatov	
Razglasitev zmagovalcev bo predvidoma ob 13:00 v Tihi dolini. 

Neuradni rezultati bodo objavljeni takoj po končanem teku na prireditvenem prostoru, uradni pa na 

spletni strani www.trail-krvavec.si  

Nagrade	in	priznanja	
Vsak tekmovalec ob prevzemu štartne številke dobi darilno vrečko. 

Prvi trije iz vsake kategorije prejmejo medalje in praktične nagrade. 

Absolutni zmagovalec in absolutna zmagovalka prejmeta pokal. 
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Ostalo	
Kdor ima štart na zgornji postaji kabinske žičnice, lahko za prevoz do štartnega prostora brezplačno 

koristi kabinsko žičnico. To velja med 8:30 in 9:15. 

Prevoz opreme tekmovalcev od štarta do cilja bo zagotovljen. Opremo je treba oddati najkasneje do 

9:30 na označenem mestu na prireditvenem prostoru. Opremo boste prevzeli na označenem mestu v 

ciljnem prostoru. 

Uporaba palic ni dovoljena. 

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru vremenskih razmer, ki bi ogrožale varnost udeležencev, 

spremeni proge ali ure starta. V primeru izredno slabega vremena je možnost, da se cilj z Zvoha 

premakne k Hotelu ali celo v Tiho dolino. Morebitna sprememba bo dobavljena najkasneje na dan 

tekme do 8h. 

Kontakt	
Vodja tekmovanja je Jaka ZAJŠEK (031 323 736, jaka.zajsek@gmail.com,  www.facebook.com/jaka.zajsek). 

	

Potek	prog od zg. postaje kabinske žičnice proti vrhu Zvoha: 

 


