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1. VZPON NA POREZEN 
 

RAZPIS 
 

Cerkno, 30. julij 2022 

 

 

 
DATUM PRIREDITVE  Sobota, 30. julij 2022  

ORGANIZATOR  Planinsko društvo Cerkno, Pot na Zavrte 26, 5282 Cerkno 

PRIJAVE  Prijave so odprte do srede, 27.7.2022, do 24.00. Prijave reko portala prijavim.se 

ŠTARTNINA  15 EUR. Prijava je veljavna, ko je plačana štartnina. Štartnina mora biti poravnana 

najkasneje do četrtka, 28. 7. 2021, do 24.00,    

POMEMBNO: NAKNADNE PRIJAVE NA DAN TEKMOVANJA NISO MOŽNE!  

Štartnina vključuje: medalje za prve tri po kategorijah, pokale za prve tri v absolutni 

kategoriji, oskrba z energijskimi napitki na progi in v cilju, praktično darilo za vse 

prijavljene, prehrana in pijača na cilju, prevoz nujne opreme na cilj na Porezen, zdravniška 

služba. 

V primeru neudeležbe na tekmovanju se štartnina ne vrača in ne prenaša v naslednje leto.  

V primeru odpovedi tekmovanja štartnino vrnemo ali pa se prenese na naslednje leto. 

COVID Navodila: Upoštevali bomo navodila, ki bodo veljala naa dan prireditve. Objavljena 

bodo na internetni strani organizatorja. 

PROGRAM  Registracija in prevzem štartnih številk od 6,30 do 8:00 na štartnem prostoru v Cerknem. 

Štart pohodnikov: 7:30 do 8:30 pred gostilno »Pr´ Albinc«. Vsak pohodnik štarta po lastni 
presoji v omenjenem roku za štart. Čas se začne meriti na začetku pešpoti na Brcah. 

Oddaja osebne opreme za prevoz na cilj na vrhu Porezna,  na štartnem prostoru do 8:00. 

Štart teka : 9,00 Cerkno (Skupinski štart) 
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Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj: Ob 12:30 pred planinsko kočo na Poreznu oz. 
30 min po prihodu zadnjega tekača v cilj. 

NAGRADE Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Prvi trije v absolutni konkurenci (M + Ž) 
prejmejo pokale. 

 Prvi trije v kategoriji Pohodniki (M +Ž) prejmejo praktične nagrade. Praktično nagrado 
prejme tudi udeleženec, ki bo dosegel čas najbližji povprečnemu času med pohodniki. 

OPIS PROGE Proga poteka po markirani planinski poti Cerkno – Porezen preko Labinj.  

Dolžina proge: 7,4 km,  

Štart: 324 mnv ( Cerkno),  

Cilj: 1630 mnv (Vrh Porezna)  

Višinska razlika: 1306m.  

Proga po poleg planinskih markacij označena z trakovi in puščicami.  

Na progi bosta dve okrepčevalnici 

1. Na 3 km, Nadmorska višina 800 m 
2. Na 5,85 km, Nadmorska višina 1340 m  

KATEGORIJE 

   

 

 

 

 

 

 

MERJENJE ČASOV MAGS Timing 

 

SPLOŠNE DOLOČBE   

- Pritožbe na potek in rezultate tekmovanja rešuje pritožbena komisija. Tekmovalci 

nastopajo na lastno odgovornost. Vse udeležence opozarjamo, da je proga zelo 

zahtevna in da se teka udeležijo primerno pripravljeni. Za morebitne poškodbe ali 

kraje pred, med in po tekmovanju organizator ne odgovarja. S prijavo na tekmovanje 

udeleženci izjavljajo, da so seznanjeni in se strinjajo s pogoji in pravili tekmovanja, 

potekom proge ter ostalimi podatki o tekmovanju, ki so objavljeni na internetni strani 

tekmovanja: http://www.planinsko-drustvo-cerkno.si/slo.htm 

- Uporaba pripomočkov (palic, vrvi) ni dovoljena. Pohodniki lahko uporabljajo 

pohodniške palice. 

- Tek bo ob vsakem vremenu. Izjema so vremenske razmere, v katerih je lahko 

ogrožena varnost udeležencev.  

MOŠKI ŽENSKE 

A 1993 in mlajši Mlajši člani H 1997 in mlajše Mlajše članice 

B 1992 – 1986 Člani I 1996 – 1988 Članice 

C 1985 – 1979 Starejši člani J 1987 – 1979 Starejše članice 

D 1978 – 1972 Mlajši veterani K 1978 – 1972 Mlajše veteranke 

E 1971 – 1965 Veterani L 1971 – 1964 Veteranke 

F 1964 – 1957 Starejši veterani M 1963 in starejše Starejše veteranke 

G 1956 in starejši Super veterani    

PM - Pohodniki Moški  

PŽ - Pohodniki Ženske 

http://www.planinsko-drustvo-cerkno.si/slo.htm
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- Organizator si pridržuje pravico spremembe urnika ali odpovedi tekmovanja, o čemer 
bodo tekmovalci pravočasno obveščeni.  

- Dodatne informacije: Marko Makuc 
          makuc.marko@gmail.com 
          051 670 061 

 

 

Povezava do google maps: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=sl&mid=1NvsiTHCG0Si45UdYI1_aOvAs3y53Nwqo&ll=46.15505405

945289%2C13.991516058444748&z=13 
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