
RAZPIS  
SOČA CROSS DUATLON 
 
Datum tekmovanja: nedelja, 30. junij 2019 
Prireditelj: Tovarna trajnostnega turizma – GoodPlace 
Kraj: Sotočje, osrednji prireditveni prostor Soča Outdoor festivala v Tolminu 
Disciplina: Duatlon (MTB + trail run) / posamično ali dvojice 
Dolžina MTB trase: 21 km (od tega 2/3 asfaltne in 1/3 makadamske podlage) 
Skupni vzpon MTB: 1.150 v. m. 
Dolžina trail run trase: 23,5 km 
Skupni vzpon trail run: cca 500 v. m. (spust 1.650 v. m.)* 
*višinski profil je zgolj informativen 
 
Opis trase: 
 
Kolesarski del trase je vzpon do planine Razor, ki so ga kolesarji pred leti napadali 
na maratonski kolesarski preizkušnji. Kolesar starta na festivalnem prizorišču v zaprti 
vožnji, trasa pa v začetnem delu poteka po asfaltni cesti (2/3) do prve planine Stador, 
kjer se prične makadamski odsek po gozdni cesti z občasnimi ravninskimi odseki 
(1/3). Na planini Razor kolesar štafetno palico preda tekaču, lahko pa nadaljuje tudi 
sam in kolo pusti pri koči na planini Razor (transfer v dolino je zagotovljen).  
 
Tekaška preizkušnja vsebuje več spusta kot vzpona, vendar je zelo razgledna, 
dovolj dolga in razgibana. V začetku sledi prečenje pod vencem Spodnjih bohinjskih 
gora, nato spust v vas Čadrg, kjer trasa letos zavije na planino Prodi. Tekača čaka 
atraktivno prečenje reke Tolminke na jeklenici, dolino Polog pa zapusti po 
makadamski cesti. Zaključni del sledi kot pri ostalih tekaških preizkušnjah skozi 
Tolminska korita in ob reki Tolminki nazaj do festivalnega prizorišča. 
 
Startnine: 
 
Posamični tekmovalci: 
• do 26. 4. 2019: 35 EUR 
• do 21. 6. 2019 40 EUR 
• na mestu: 50 EUR 
 
Dvojice: 
• do 26. 4. 2019: 50 EUR 
• do 21. 6. 2019: 55 EUR 
• na mestu: 60 EUR 

 
Kategorije: 
 
Posamični tekmovalci 
• Moški 
• Ženske 
 
Dvojice: 
• Moška 
• Ženska 
• Mešana 
 
Prijave: 
 
• elektronska prijava na tej povezavi 



• na dan prireditve pri prijavni službi na prireditvenem prostoru 
• prijava je veljavna s plačilom startnine 
 
Urnik: 
 
06:30 – 07:30: prevzem startnih številk (že prijavljeni tekmovalci) 
06:00 – 07:30: registracija za neprijavljene tekmovalce 
08:00: start tekmovanja (kolesarja) 
13:00: zaključek merjenja časov 
13:30: razglasitev rezultatov in podelitev nagrad 
 
Vsi udeleženci teka prejmejo: 
 

 okrepčilo na progi (okrepčilne postaje s pijačo in hrano) 
 topel obrok in pijačo v cilju 

 športno Adidas majico 
 
Okrepčilne postaje: 
 

 na zaključku kolesarskega oz. na začetku tekaškega odseka 

 na polovici in v zaključku tekaškega odseka 

 na cilju tekmovanja 
 
Ostalo: 
 

 Prijavna služba se bo na dan tekmovanja nahajala na prireditvenem prostoru. 
 S plačilom startnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da 

se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za 
mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni 
obrazec). 

 Podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu startnih številk pri prijavni 
službi na dan prireditve. 

 V času tekmovanja je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci. 
 Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bodo 

udeleženci pravočasno obveščeni. 
 Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, 

sotekmovalcu ali tretji osebi. 

 Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi. 
 Tekmuje se na lastno odgovornost. 

 Parkirišče: za ekipe, tekmovalce in gledalce bo parkirišče zagotovljeno. 

 Plačanih kotizacij ne vračamo. 
 

Kontakt: 
Ob morebitnih težavah s prijavo, prosimo, kontaktirajte: 
info@prijavim.se; +386 41 855 782 
 
Za ostala vprašanja pa: 
Peter Dakskobler, +386 31 846 634, peter@soca-outdoor.com 


