
Soča Outdoor Festival 2018  

Datum tekmovanja: sobota, 30. 6. 2018 

Teki: 10, 15, 25 in 45 km  
Prireditelj: Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace 
Kraj: Tolmin, osrednji prireditveni prostor Soča Outdoor festivala na sotočju 

 

1. Tek na 10 KM:  
 

Disciplina:   Tek v naravi 

Dolžina: približno 11 km 

Skupni vzpon: približno 200 m 

 

Startnine 

- Do 31.12.2017: 30 EUR 

- Do 23.4.2018: 35 eur 

- Do 18.6.2018 40 eur 

- Na mestu 50 eur 

 

Prijave: 

elektronska prijava 

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, pri čemer je skupina lahko razdeljena med teke različnih 
dolžin 

cena na tekmovalca je 20% nižja od cene za tekmovalce posameznike 

 

Kategorije 

Moški do 30 let (rojeni 1988 ali mlajši) 

Moški do 40 let (rojeni med 1978 in 1987) 

Moški do 50 let (rojeni med 1968 in 1977) 

Moški do 60 let (rojeni med 1958 in 1967) 

Moški nad 60 let (rojeni pred 1958) 



Ženske do 30 let (rojene 1988 ali mlajše) 

Ženske do 40 let (rojene med 1978 in 1987) 

Ženske do 50 let (rojene med 1968 in 1977) 

Ženske do 60 let (rojene med 1958 in 1967) 

Ženske nad 60 let (rojene pred 1958) 

V kategoriji mora biti prijavljenih minimalno 5 tekmovalcev ali tekmovalk, da šteje kot 
samostojna kategorija. 

 

 

2. Tek na 15 KM:  
 

Disciplina:   Tek v naravi 

Dolžina: približno 14,4 km 

Skupni vzpon: približno 400 m 

 

Startnine 

- Do 31.12.2017: 30 EUR 

- Do 23.4.2018: 35 eur 

- Do 18.6.2018 40 eur 

- Na mestu 50 eur 

 

Prijave: 

elektronska prijava 

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, pri čemer je skupina lahko razdeljena med teke različnih 
dolžin 

cena na tekmovalca je 20% nižja od cene za tekmovalce posameznike 

 

Kategorije 

Moški do 30 let (rojeni 1988 ali mlajši) 

Moški do 40 let (rojeni med 1978 in 1987) 



Moški do 50 let (rojeni med 1968 in 1977) 

Moški do 60 let (rojeni med 1958 in 1967) 

Moški nad 60 let (rojeni pred 1958) 

Ženske do 30 let (rojene 1988 ali mlajše) 

Ženske do 40 let (rojene med 1978 in 1987) 

Ženske do 50 let (rojene med 1968 in 1977) 

Ženske do 60 let (rojene med 1958 in 1967) 

Ženske nad 60 let (rojene pred 1958) 

V kategoriji mora biti prijavljenih minimalno 5 tekmovalcev ali tekmovalk, da šteje kot 
samostojna kategorija. 

 

 

3. Tek na 25 KM:  
 

Disciplina:   Tek v naravi 

Dolžina: približno  23,8 km 

Skupni vzpon: približno 700 m 

 

Startnine 

- Do 31.12.2017: 30 EUR 

- Do 23.4.2018: 35 eur 

- Do 18.6.2018 40 eur 

- Na mestu 50 eur 

 

 

Prijave: 

elektronska prijava 

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, pri čemer je skupina lahko razdeljena med teke različnih 
dolžin 

cena na tekmovalca je 20% nižja od cene za tekmovalce posameznike 



 

Kategorije 

Moški do 30 let (rojeni 1988 ali mlajši) 

Moški do 40 let (rojeni med 1978 in 1987) 

Moški do 50 let (rojeni med 1968 in 1977) 

Moški do 60 let (rojeni med 1958 in 1967) 

Moški nad 60 let (rojeni pred 1958) 

Ženske do 30 let (rojene 1988 ali mlajše) 

Ženske do 40 let (rojene med 1978 in 1987) 

Ženske do 50 let (rojene med 1968 in 1977) 

Ženske do 60 let (rojene med 1958 in 1967) 

Ženske nad 60 let (rojene pred 1958) 

V kategoriji mora biti prijavljenih minimalno 5 tekmovalcev ali tekmovalk, da šteje kot 
samostojna kategorija. 

 

 

4. Tek na 45 KM:  
 

Disciplina:   Tek v naravi 
Dolžina: približno 45 km 
Skupni vzpon: približno 1.600 m 

 
Startnine 

- Do 31.12.2017: 35 EUR 
- Do 23.4.2018: 40 eur 
- Do 18.6.2018 45 eur 
- Na mestu 55 eur 

 

Prijave: 

elektronska prijava 
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, pri čemer je skupina lahko razdeljena med teke različnih 
dolžin 
cena na tekmovalca je 20% nižja od cene za tekmovalce posameznike 
 



Kategorije 

Moški do 30 let (rojeni 1988 ali mlajši) 

Moški do 40 let (rojeni med 1978 in 1987) 

Moški do 50 let (rojeni med 1968 in 1977) 

Moški do 60 let (rojeni med 1958 in 1967) 

Moški nad 60 let (rojeni pred 1958) 

Ženske do 30 let (rojene 1988 ali mlajše) 

Ženske do 40 let (rojene med 1978 in 1987) 

Ženske do 50 let (rojene med 1968 in 1977) 

Ženske do 60 let (rojene med 1958 in 1967) 

Ženske nad 60 let (rojene pred 1958) 

V kategoriji mora biti prijavljenih minimalno 5 tekmovalcev ali tekmovalk, da šteje kot 
samostojna kategorija. 

 


