
                                               

RAZPIS 

Hg trail Idrija 2020 
 

Organizator: 

 Hg zavod za šport Idrija 

Vodja tekmovanja: 

Jure Gantar 

Kraj in čas:  

Idrija, 22. 8. 2020, prijave v Modri dvorani  (za avtobusno postajo)  s startom (na mestnem 

trgu) za 50 km ob 8.00 uri za vse ostale razdalje ob 10.00 uri. 

Disciplina: 

 Trail, kvalifikacijska tekma https://itra.run/race/24193-hg-trail-2020&2020  

Dolžine prog: 

Hg trail - 50 km, + 2845m, časovni limit 12 ur 

Berkmandlc trail  - 27 km, +1410m, časovni limit 7 ur 

Čipka trail – 14 km , +650m, časovni limit 4 ure 

Kategorije: 

 

 

V primeru, da se tekmovanja udeleži mladoletna oseba, mora zanjo podpisati prijavnico njen 

starš oziroma skrbnik, ki je odgovoren za varnost in zdravje mladoletne osebe. Ob prevzemu 

štartne številke morajo imeti vsi udeleženci s seboj potrdilo o plačilu startnine in osebni 

dokument. 

Prijave: 

Predprijave se zbirajo do 3. 8. 2020 preko portala Prijavim.se na  
https://prijavim.se/calendar/checkings/3674/2__hg_trail_idrija_2020  

Vsi z vplačano startnino v predprijavi prejmejo športno majico organizatorja in praktično  

darilo v cilj. Prijave po 3. 8. niso več mogoče. 

Startnina: 

Hg trail, 50 € 

Berkmandlc trail, 30 € 

Čipka trail, 25 € 

Moški   

A 1990 in mlajši 

B 1989 do 1980 

C 1979 do 1970 

Č 1969 do 1960 

D 1959 in starejši 

  Ženske   

E 1990 in mlajše 

F 1989 do 1980 

G 1979 do 1970 

H 1969 do 1960 

I 1959 in starejše 

https://itra.run/race/24193-hg-trail-2020&2020
https://prijavim.se/calendar/checkings/3674/2__hg_trail_idrija_2020


                                               
Startnina se nakaže na naslov organizatorja, Hg zavod za šport Idrija, ul. zmage 30, 5280, 

Idrija, TRR odprt pri ABANKA d.d. SI56 051008016501729, z navedbo - Namen: »IME IN 

PRIIMEK TEKMOVALCA« startnina Hg trail 2020. 

Startnina je potrjena in dokončna, ko je  prejeto plačilo. 

Startne številke: 

Prevzem startnih številk je mogoč dan pred tekmo med 16.00 in 20.00 uro, na dan tekme, od 

6. ure dalje, v prostorih (telovadnici) Modre dvorane (zraven avtobusne postaje). Start in cilj 

je na mestnem trgu. 

Nagrade: 

Prvi trije v kategoriji na posamezni razdalji prejmejo medalje. Absolutni zmagovalci, moški, 

ženske, na posameznih razdaljah, prejmejo pokale. 

Okrepčevalnice: 

Organizator zagotovi skupno pet okrepčevalnic, od tega tri s hrano in pijačo, dve s pijačo. V 

cilju vsi dobijo topli obrok (žlikrofe) in pijačo (vodo, sok, pivo ali kozarček rujnega). 

Oznake na progi: 

Proga bo označena s trakovi, smerokazi, talnimi oznakami in planinskimi markacijami. 

Kontrolne točke: 

Registracija na kontrolnih točkah je obvezna, v primeru, da se tekmovalec ni registriral na 

posamezni kontrolni točki je diskvalificiran. 

Trasa: 

Trasa proge so večinoma utrjene planinske steze in makadam, deloma tudi asfalt. 

Varnost: 

Za varnost skrbi redarska služba, na določenem odseku trase bo reševalna služba GRS, v cilju 

zdravstvena služba. 

Na odsekih, kjer ni urejeno posebno varovanje z redarji, morajo vsi udeleženci tekmovanja  

upoštevati vsa cestno prometna pravila, kot to velja običajno. 

Vsi udeleženci tekmovanja s podpisom prijavnice potrjujejo, da so seznanjeni s Pravilnikom 

tekmovanja, ki je objavljen na internetni strani organizatorja.  Vsi tisti udeleženci tekmovanja, 

ki nimajo dostopa do interneta morajo najmanj deset dni pred tekmovanjem  o tem obvestiti 

organizatorja, da jim Pravilnik pošlje na njihov naslov v pisni obliki. Vsak udeleženec s 

svojim podpisom zagotavlja, da je v takem zdravstvenem stanju, da navedene trase 

tekmovanja, na katero se je prijavil, premaga brez kakršnih koli zdravstvenih zapletov ali 

poškodb. Vsi udeleženci se s podpisom pristopne izjave strinjajo, da tekmujejo na  svojo 

lastno odgovornost in ne na odgovornost organizatorja, ki jih je s tem razpisom povabil na ta 

dogodek. 

Pravila tekmovanja: 

Pravila tekmovanja so objavljena na internetni strani organizatorja hgtrail-idrija.si  

Splošno: 

Organizator tega tekmovanja ima pravico, da v primeru višje sile spremeni vsebino tega 

razpisa oziroma v skrajni sili odpove tekmovanje in ukrepa tako kot je to navedeno v 

Pravilniku tekmovanja. 

 

Informacije: 

 Jure Gantar, gsm 051 440 557, 

 Anja Golob, gsm 040 658 955 

Martina Pišlar, gsm 041 477 406 

 

E-mail: hgtrailidrija@gmail.com  

 

mailto:hgtrailidrija@gmail.com


                                               
 

 

 

 


