
 

 
 

 
  

 
 

DUATLON STOL 2018 
 

DATUM: sobota, 9. 6. 2018 
 
ORGANIZATOR: KK ZAVRŠNICA  
 
PRIZORIŠČE: Dolina Završnica – Valvasorjev dom – Prešernova koča na Stolu (Google maps) 
 
DISCIPLINA:  Duatlon – gorski duatlon ( gorsko kolesarjenje + gorski tek)  
 
 
KRATEK OPIS 
 
Najvišji vrh Karavank si zasluži posebno tekmo, zato smo združili gorsko kolesarjenje in gorski tek in 
nastal je Duatlon Stol. Z dolžino 8,6 km in s skupnimi višinskimi metri vzpona 1.550 m, spada med 
zahtevnejše preiskušnje. Duaton je rekreativne narave, seveda pa lahko svoje moči pomerijo tudi 
profesionalci. 
Vsak tekmovalec prejme spominsko darilce in topel obrok na Valvasorjevem domu. Prvi trije 
posamezne kategorije prejmejo medalje in praktične nagrade. Na sami trasi bosta tudi 2 okrepčilni 
postaji. Za varovanje koles na predaji bo poskrbljeno. 
 
ŠTARTNINA 

 
- posamezniki: 20 € 
- dvojice : 30 € 
 
Štartnina za prijave po četrtku, 7. 6. 2018 znaša 5€ več kot v predprijavi. 
 
Nakazila za predprijave se morajo izvršiti na sledeči tekoči račun:   
SI56 0510 0801 0462 218 – Abanka, sklic na številko 09062018, namen štartnina DUATLON STOL 

PRIJAVE DO ČETRTKA 7.6.2018 do 24.00 na spletu: www.prijavim.se 
Prijave so možne na dan prireditve ob doplačilu 5€ zaradi pozne prijave.  

 

KATEGORIJE 
 
POSAMEZNIKI      (MOŠKI / ŽENSKE vsaka svoja kategorija):  

 18 – 30 let 
 31 – 50 let 
 nad 50 let 

DVOJICE 
 skupna starost do 60 let 
 skupna starost nad 60 let 



 

 
 
 
 

TRASA - opis 
 

Najprej se kolesari do Valvasorjevega doma, nato tek do Prešernove koče na Stolu.  Štart je v dolini Završnice. Cilj na 
ravnini pred Prešernovo kočo na Stolu. 

 
Kolesarjenje: 
Proga je makadamska cesta s tremi asfaltnimi odseki.  
Dolžina vzpona: 5,3 km  Višinski metri: 550 m 

 
Tek: 
Pot je po označeni markirani poti od Valvasorjevega doma, mimo Žirovniške planine navzgor do Prešernove koče na Stolu. 
Dolžina vzpona: 3,3 km  Višinski metri: 1000 m 
 
ČASOVNI POTEK TEKMOVANJA 

 
PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK IN PRIJAVE ( dolina Završnice ): 7:30 – 8:30 
 
ŠTART ( dolina Završnice ): 9:00 
 
PODELITEV ( Valvasorjev dom ): 13:00 
 

DODATNE INFORMACIJE 
 

FB kkzavrsnica 
www.kkzavrsnica.si 
tel.: 031 648 452 - Žiga Blatnik 
 

 
 

OSTALO 
 

 
- Plačilo startnine preko TRR-ja v predprijavah ali pa  gotovinsko na dan prireditve pri prijavni službi, ki bo odprta 

od 7:30 – 8:30 ob štartu v dolini Završnice 
- Na dan tekmovanja so prijave 5 EUR višje (štartnina). 
- Kolesarski del proge bo v celoti označen, ter odcepi zaprti. Na tekeškem delu proge so označbe 

Knafeljčeve markacije. Na pomembnih odcepih bo stalo tudi osebje organizatorja tekme. 
- S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa in da tekmuje na lastno 

odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni 
obrazec). 

- Obvezna je uporaba zaščitne čelade (za kolesarski del trase). 
- Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil. 
- Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. 
-   Sestop s Stola in spust s kolesom v dolino na lastno odgovornost. 

 
 


