
Datum prireditve: 04.11.2017 

 Začetek tekmovanja: 04.11.2017 ob 08:00 uri pri »Smreki« na začetku planinske Rudne poti proti 
Valvasorjevemu domu. 

 Konec tekmovanja za vse kategorije: 04.11.2017 ob 16:00 uri pri Valvasorjevem domu. 

 Kategorije: 

Moški:      Ženske: 
A letnik 1992 in mlajši    A1 letnik 1992 in mlajše 

B od letnika 1977 do letnika 1991   B1 od letnika 1977 do letnika 1991 

C od letnika 1967 do letnika 1976   C1 od letnika 1967 do letnika 1976 

D od letnika 1957 do letnika 1966   D1 od letnika 1957 do letnika 1966 

E letnik 1956 in starejši    E1 letnik 1956 in starejše 

 

 Predprijave: do vključno 26.10.2017 pri oskrbniku Valvasorjevega doma ali na spletnem portalu 

www.prijavim.se 

 Štartnina: 15,00€ 

 Štartnina na dan tekmovanja: 20,00€ 

 Tekmovalci bodo nezgodno zavarovani. 

 

Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost! 
Organizator bo poskrbel za prevoz opreme udeležencev iz štartnega na ciljni prostor. 
Trasa bo označena in bo potekala po planinski »Rudni« poti. Če bo tekmovalec hodil izven označene trase 
bo diskvalificiran. 

Uvrščeni bodo tekmovalci, ki bodo v času tekmovanja vsaj dvakrat osvojili Valvasorjev dom, zmagovalec pa 
bo tisti, ki bo do zaključka tekmovanja največkrat osvojil Valvasorjev dom. 
V kolikor ima več tekmovalcev enako število vzponov, je boljši tisti, ki je svoj zadnji vzpon opravil prej. 
Uporaba palic je dovoljena, ni pa obvezna. 

Organizator bo na startnem in ciljnem prostoru zagotovil okrepčilo in vodo, na ciljnem prostoru pa tudi 
topel napitek, ki ga bodo tekmovalci imeli stalno na razpolago. 

Po prihodu v cilj bo vsak udeleženec prejel topli obrok. 
 

Morebitne pritožbe bo sprejemal vodja tekmovanja 15 minut po zaključku tekmovanja. 
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo eno uro po zaključku tekmovanja v prostorih Valvasorjevega 

doma. 

Vsak udeleženec prejme spominsko majico, najboljši tekmovalci v absolutni konkurenci prejmejo pokale, 
najboljši posamezniki v moških in ženskih kategorijah pa medalje. 

 

Valvasorjev dom, 15.09.2017     Društvo Gornik 
        Vodja tekmovanja: Aleš Štefe 

 


