
VERTICAL KILOMETER - sobota, 27. 5. 2017 ob 11.00 uri, Start spodnja postaja gondole Krvavec, cilj na vrhu smučišča 
Zvoh na Krvavcu;

SKY RUN 21 km ali  SKY RUNN 11 km - nedelja, 28.5. 2017 ob 10.00 uri, Start in cilj Plaža na Krvavcu.
POHOD Krvavški krog 11 km - nedelja, 28.5. 2017 od 9.00 ure dalje, Start in cilj Plaža na Krvavcu

ORGANIZATORJI: ŠD Divji zajci, Kranjska zimska tekaška liga, RTC Krvavec in INTERSPORT.

PREDPRIJAVE: za tekače in pohodnike do 23. 5. 2017 na FB strani prireditve. S pred-prijavo si zagotovite atraktivno 

tekaško darilo in cenejšo startnino. Prijave bodo možne tudi na dan posamezne prireditve, v soboto pri spodnji postaji 
gondole Krvavec od 8.00 do 10.00 ure in v nedeljo na Plaži na Krvavcu, od 8.00 do 9.00 ure.
PREDVIDEN URNIK PRIREDITVE:

sobota, 27.5. 2017 

- od 8.00 do 10.00: prijave in delitev štartnih številk za Vertical KM in tudi za Sky run 21 in 11 km, pri spodnji postaji 

gondole Krvavec. Oddaja garderobe in šotorov za Plažo na Krvavcu. 
- 11.00: Start Vertical KM pri Spodnji postaji gondole Krvavec.

- 14.00: Podelitev nagrad najboljšim 10 moškim in 10 ženskam na Vertical KM, Plaža Krvavec.
- 16.00: Uradna otvoritev šotorišča Plaža Krvavec in druženje v Hotelu Krvavec z ogledom trail in adventure filmov.
- nočitev v hotelu Krvavec ali lastnih šotorih.

nedelja, 28.5. 2017

- 8.00 – 9.00: Prijave in delitev štartnih številk za Sky run 21 ali 11 km pri spodnji postaji gondole Krvavec.

- 9.00 – 9.45 oddaja garderobe v Hotelu Krvavec, na Plaži. Pričetek pohoda Krvavški krog, 11 km.
- 10.00: Start Sky run 21 ali 11 km.

- 15.00: Podelitev nagrad najboljšim na Sky run 21 km (10 najboljših moških in žensk) in na Sky run 11 km (5 najboljših 
moških in žensk) in skupnemu zmagovalcu in zmagovalki Krvavec trail vikenda (najboljši trije moški in ženske). 
- Žrebanje nagrad med vse udeležence nedeljskih tekov in pohoda.

DODATNE INFORMACIJE: 2 dnevna prireditev je mišljena kot aktivno druženje tekačev in njihovih spremljevalcev v 
gorskem okolju, z obilico aktivnosti, ki jih Krvavec ponuja. Okrepčevalnice in dežurstvo GRS-ja na obeh tekih bo 

zagotovljeno, proge bodo kvalitetno označene, prevoz garderobe in lastnih šotorov od zgornje postaje Gondole do 
Plaže Krvavec ter nazaj prav tako; Spremljevalci tekačev se lahko udeležijo pohoda in navijajo ob progi oz. po ugodnih 
cenah koristijo Poletni park Krvavec . 

NAGRADE: Prvi trije moški in ženske na Vertical km, Sky run 21 km in Sky run 11 km prejmejo medalje, prvih 10 moških 
in žensk prejme tudi praktične nagrade (na Sky run 11 km - prvih 5 moških in žensk); Skupna zmagovalca obeh tekem 
med moškimi in ženskami prejmeta posebni praktični nagradi in pokala. Za skupno razvrstitev štejeta čim boljši 
posamezni razvrstitvi z obeh tekem.

ŠTARTNINA: 15 EUR za posamezen tek ob plačilu v pred prijavi na TRR društva ŠD Divji zajci, na dan prireditve 20 EUR. 
Nočitev za tekače in spremljevalce v lastnem šotoru na Plaži Krvavec (10 EUR na osebo), v Hotelu Krvavec (25 EUR na 
osebo), v obeh primerih z zajtrkom. V startnino  je zajeta vožnja z gondolo na in iz Krvavca, prevoz garderobe do Plaže 
Krvavec, mesni ali brezmesni obrok in čaj po vsakem teku. 

Pohodniki - navijači za prevoz z gondolo, štirisedežnico, malico in za enako tekaško darilo kot tekači odštejejo 15 EUR. V 
soboto lahko za svoje favorite navijajo proti vrhu Zvoha, v nedeljo pa na progi 11 km kroga. Otroci udeležencev tekov 
se z gondolo in štirisedežnico peljejo brezplačno. 

Vsi pred-prijavljeni tekači prejmejo tudi atraktivno tekaško darilo in promocijski material pokroviteljev. Za vse 

prijavljene veljajo ugodnejše cene za uporabo Poletnega parka Krvavec . 

V A B L J E N I !

R A Z P I S

Več informacij na FB strani Krvavec Trail vikend.

https://www.facebook.com/Krvavec-trail-vikend-1447961535517808/?fref=ts
http://www.rtc-krvavec.si/si/aktivnosti/poleti/poletni-park-krvavec
http://www.rtc-krvavec.si/si/aktivnosti/poleti/poletni-park-krvavec
https://www.facebook.com/Krvavec-trail-vikend-1447961535517808/?ref=hl

