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RAZPIS 

 Hg VERTIKAL 
 

Organizator: 

Hg zavod za šport Idrija 

 

Vodja tekmovanja: 

Jure Gantar 

 

Kraj in čas:  

Idrija, 20. 8. 2021, s startom (na Mestnem trgu) za OTROKE ob 18.00 uri, za ODRASLE ob 

19:00 uri. 

 

Disciplina: 

Vzpon, vertikal   

 

Način tekmovanja: 

Predvideva se skupinski start. Start tekmovanja bo organiziran glede na priporočila in določila 

NIJZ, ki bodo veljala na dan izvedbe dogodka.  

 

Dolžine prog: 

Hg VERTIKAL – 2,45 km, + 495 m 

Hg VERTIKAL otroci – 0,86 km, + 140 m 

 

Kategorije: 

 

 

 

 

 

 

 

Moški   

M1 1992 in mlajši 

M2 1991 do 1985 

M3 1984 do 1978 

M4 1977 do 1971 

M5 1970 in 1964 

M6 1963 do 1956 

M7 1955 in starejši 

  

Ženske   

W1 1996 in mlajše 

W2 1995 do 1987 

W3 1986 do 1980 

W4 1979 do 1973 

W5 1972 do1965 

W6 1964 in starejše 



                    
                            

Hg zavod za šport idrija, ul. zmage 30, 5280 Idrija, dav.št. 25639030, mat.št. 8371202000, 
TRR odprt pri Nova skb d.d. SI56 0311 9100 0255 215 , hgtrailidrija@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru, da so v posamezni kategoriji manj kot trije (3) udeleženci, si pridružujemo pravico 

do združevanja kategorij.  

 

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 petka, 6. 8. 2021 preko portala Prijavim.se  

 

Vsi z vplačano startnino v PREDPRIJAVI prejmejo majico organizatorja in praktično  darilo.  

Prijave na dan dogodka, so možne najmanj eno (1) uro pred prireditvijo na Mestnem trgu v 

Idriji. Točna časovnica bo sporočena naknadno. 

 

Startnina v PREDPRIJAVI: 

Hg VERTIKAL otroci 5 €  

Hg VERTIKAL odrasli 10 € 

 

Startnina na DAN DOGODKA: 

Hg VERTIKAL otroci 10 € 

Hg VERTIKAL odrasli 15 € 

 

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

Idrija, TRR odprt pri SKB d.d SI56 0311 9100 0255 215, z navedbo - Namen: »IME IN 

PRIIMEK TEKMOVALCA« startnina Hg VERTIKAL 2021. 

Startnina je potrjena in dokončna, ko je  prejeto plačilo. 

 

Startne številke: 

Prevzem startnih številk je mogoč na dan dogodka eno (1) uro pred startom na Mestnem trgu.  

 

Nagrade: 

Prvi trije absolutni zmagovalci, moški, ženske in otroci, na posameznih razdaljah, prejmejo 

pokale. Vsi otroci prejmejo praktične nagrade. 

 

Okrepčevalnice: 

Organizator zagotovi eno okrepčevalnico na polovici trase (samo pijača) in pijačo v cilju. 

 

Oznake na progi: 

Proga bo označena s trakovi. 

 

OTROCI   

Mlajši DEČKI 2009 in mlajši 

Mlajše DEKLICE 2009 in mlajše 

Starejši DEČKI 2006 do 2008 

Starejše DEKLICE 2006 do 2008 



                    
                            

Hg zavod za šport idrija, ul. zmage 30, 5280 Idrija, dav.št. 25639030, mat.št. 8371202000, 
TRR odprt pri Nova skb d.d. SI56 0311 9100 0255 215 , hgtrailidrija@gmail.com 

Trasa: 

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

stopnice. Trasa poteka po najkrajši možni poti med Mestnim trgom in kmetijo Podobnik 

(otroške kategorije) oz. oddajnikom na Kobalovih planinah (odrasle kategorije). 

 

 

Prevoz opreme in tekmovalcev: 

Prevoz opreme bo organiziran od štarta do cilja tekmovanja (do oddajnika na Kobalovih 

planinah). Po končanem tekmovanju bo možen tudi prevoz tekmovalcev na startno mesto.  

 

Razglasitev rezultatov: 

Po končanem tekmovanju na Mestnem trgu.  

 

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 na prijavnici 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 Deželak, gsm 040 658 955 

Martina Pišlar, gsm 041 477 406 

 

E-mail: hgtrailidrija@gmail.com  
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