
ULTRA MARATON  

LOGARSKA DOLINA - CELJE 

 
TEKAŠKI DOGODEK OB REKI SAVINJI, KI POVEZUJE DESTINACIJI IN OBČINE OB TRASI 

DATUM DOGODKA: Sobota, 2. september 2023 

LOKACIJA IN URA GLAVNEGA STARTA: Logarska dolina, na obračališču pod slapom Rinka ob 8.00 

VIŠINSKA RAZLIKA START - CILJ: - 968 m 

LOKACIJE IN URE OSTALIH STARTOV:  

 Solčava (predvideno 8.40),  

 Luče (predvideno 9.20),  

 Ljubno (predvideno 10.00),  

 Nazarje (predvideno 10.50),  

 Mozirje (predvideno 11.05),  

 Letuš (predvideno 11.15),  

 Polzela (predvideno 11.45),  

 Žalec (predvideno 12.20)  

POTEK STARTOV: starti v posamezni občini bodo potekali v smislu »catch and release« kar pomeni, da bo start točno takrat, ko v 

posamezno občino na točno lokacijo starta, pripelje spremljevalno vozilo pred prvim tekačem. Takrat se udeleženci na tem 

startu pripravijo in startajo z vodilnim na trasi. Tako nadaljujejo do naslednje občine, kjer se postopek ponovi in tako vse do 

GLAVNEGA cilja, ki je v Celju na centralnem prizorišču na savinjskem nabrežju. POMEMBNO: Udeleženci naj čakajo najmanj 15 

minut pred predvidenim startom na loakciji posameznega starta. 

LOKACIJA CILJA: centralno prizorišče dogodkov ULTRA WEEKEND na savinjskem nabrežju v Celju. 

PREDPRIJAVE: Predprijave se sprejemajo izključno preko spletne prijavnice in spletnega obrazca, ki je objavljen na spletni strani 

TUKAJ: www.prijavim.se v koledarju dogodkov pod mesec SEPTEMBER. 

PRIJAVE NA DAN DOGODKA: se sprejemajo na centralnem prizorišču v Celju, pri prijavni službi. Prijave se sprejemajo do 

zapolnitve mest za posamezno traso. Če bodo mesta že prej polna, prijave na dan NE BODO MOGOČE. 

AVTOBUSNI PREVOZI: bodo organizirani iz Celja do posameznega mesta/starta. Cena prevoza do mest startov vključno z 

Letušem je 7 EUR. Cena od Letuša dalje v smeri proti Logarski dolini je 10 EUR. Plačilo prevoza lahko uredite skupaj s startnino, a 

nam to javite na e mail, da potrdimo. 

ORGANIZATORJA DOGODKA: TEKAŠKO POHODNIŠKO DRUŠTVO ULTRA ter DRUŠTVO MARATONCEV IN POHODNIKOV CELJE. 

SPLET: www.ultraweekend.eu   E NASLOV: prijave@ultralogarska.eu  

http://www.prijavim.se/
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STARTNINA: nakažete jo na podlagi predračuna na TRR organizatorja dogodka, TEKAŠKO POHODNIŠKO DRUŠTVO ULTRA, 

Kocenova ulica 4, 3000 CELJE TRR: SI56 6100 0002 6952 282, SKLIC: je vpisan v povratnem mejlu, ki ga prejmete, ko izpolnete 

spletno prijavo v sistemu PRIJAVIM.SE oziroma 00 02092023. Če plačujete za druge ali potrebujete originalni račun na podjetje 

ali društvo, nam to javite na URADNI e mail: prijave@ultralogarska.eu. Prijava se upošteva NA DAN PLAČILA STARTNINE. 

CENA STARTNINE: 

DOLŽINE / DATUM PLAČILA Do 9.1 9.1. do 29.3. 30.3. do 28.6. 29.6. do 28.8.  29.8. dalje in na 
dan dogodka 

Število 
odprtih mest 

76 km Logarska dolina - Celje 60 EUR 65 EUR 70 EUR 75 EUR 85 EUR 100 

65 km Solčava - Celje 50 EUR 55 EUR 60 EUR 65 EUR 75 EUR 50 

55 km Luče - Celje 45 EUR 50 EUR 55 EUR 60 EUR 65 EUR 100 

45 km Ljubno – Celje 40 EUR 45 EUR 50 EUR 55 EUR 60 EUR 100 

33 km Nazarje - Celje  35 EUR 40 EUR 45 EUR 50 EUR 55 EUR 100 

30 km Mozirje - Celje 35 EUR 40 EUR 45 EUR 50 EUR 55 EUR 150 

25 km Letuš - Celje 30 EUR 35 EUR 40 EUR 45 EUR 50 EUR 150 

18 km Polzela Celje 25 EUR 30 EUR 35 EUR 40 EUR 45 EUR 150 

10 km Žalec - Celje 20 EUR 25 EUR 30 EUR 35 EUR 40 EUR 100 

76 km ŠTAFETA (2 člana) 75 EUR 85 EUR 95 EUR 105 EUR 115 EUR 10 

76 km ŠTAFETA (3 člani) 95 EUR 105 EUR 115 EUR 125 EUR 135 EUR 10 

76 km ŠTAFETA (4 člani) 105 EUR 115 EUR 125 EUR 135 EUR 145 EUR 10 

 

POSEBNI POPUSTI: 

 20% popust za ČLANE TPD ULTRA, 25% popust za družine (3 udeleženci ali več), 20% popust za člane DMP 

 SKUPINSKI POPUSTI: 5+ udeležencev (15% popust), 10+ udeležencev (20% popust), 20+ udeležencev (25% popust) 

 DECATHLON POPUST pri nakupu nad 30 EUR v trgovinah DECATHLON, bomo vsakih 14 dni izžrebali popuste v višini do 

vključno 50% trenutne višine startnine (številko računa je potrebno vpisati v KODO za popust). 

PRIJAVA VSEBUJE: Ob vplačani startnini udeleženci prejmejo: 

 kupon za PASTA PARTY za vse udeležence na otvoritvi dogodkov ULTRA WEEKEND v Celju, v petek 1. septembra 

 kupon za topel obrok v cilju 

 spominski nahrbtnik dogodka,  

 spominski bidon, 

 spominsko majico dogodka (predprijavljeni s plačano startnino do vključno 28.8.2023, prijavljeni po tem datumu in na 

dan dogodka prejmejo spominsko majico dogodkov organizatorja),  

 darila pokroviteljev dogodka,  

 zavarovanje odgovornosti,  

 unikatno spominsko medaljo dogodka,  

 spominsko diplomo dogodka,  

 personalizirano startno številko dogodka (s plačilom prijavnine do vključno 28.8.),  

 zagotovljeno zdravstveno spremstvo,  

 meritve rezultatov in  

 organizirano prireditev z bogato založenimi okrepčevalnicami, vrhunskim vzdušjem in odličnimi razgledi ob trasi.  

V cilju bodo organizirane tudi masaže za udeležence, zabavni program, žreb bogatih nagrad za udeležence...Vsi udeleženci 

prejmejo topel obrok v cilju na centralnem prizorišču v Celju. Člani štafet dobijo 2, 3 oz 4 prijavne vrečke.  

Za vse prijavljene udeležence, bo organizirana tudi PASTA PARTY (testeninka) pred dogodkom in sicer na centralnem 

prizorišču v Celju 1.9. od 17.30 ure dalje, kjer bo tudi svečana otvoritev dogodka. 

TRASE: Start vseh tekov je v posameznih občinah. Cilj vseh tekov je na centralnem prizorišču, na savinjskem nabrežju v Celju 

 Tek na 76 km, od začetka poteka po asfaltni poti in večino po urejeni makadamski in naravni površini ob Savinji. Start je 

na obračališču pod slapom Rinka(enako kot v 2022). 
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 Tek na 65 km, od začetka poteka po asfaltni poti in večino po urejeni makadamski in naravni površini ob Savinji. Start je 

v Solčavi v centru mesta (enako kot v 2022). 

 Tek na 55 km, od začetka poteka po asfaltni poti in večino po urejeni makadamski in naravni površini ob Savinji. Start je 

v Lučah na avtobusni postaji (enako kot v 2022). 

 Tek na 45 km, od začetka poteka po asfaltni poti in večino po urejeni makadamski in naravni površini ob Savinji. Start je 

v pri Gostilni Pevec (enako kot v 2022). 

 Tek na 32 km, od začetka poteka po asfaltni poti in večino po urejeni makadamski in naravni površini ob Savinji. Start je 

v Nazarju nasproti Občinske stavbe (enako kot v 2022). 

 Tek na 30 km, od začetka poteka po asfaltni poti in večino po urejeni makadamski in naravni površini ob Savinji. Start je 

pred Mozirskim gajem (enako kot v 2022). 

 Tek na 25 km, od začetka poteka po naravni poti, kasneje asfaltni in večino po urejeni makadamski in naravni površini 

ob Savinji. Start je v Letušu pri mostu čez Savinjo, (enako kot v 2022). 

 Tek na 18 km, od začetka poteka po asfaltni poti in večino po urejeni makadamski in naravni površini ob Savinji. Start je 

na Polzeli pri gradu Komenda (enako kot v 2022). 

 Tek na 10 km, od začetka poteka po asfaltni poti in večino po urejeni makadamski in naravni površini ob Savinji. Start je 

v občini Žalec ob vrbskem jezeru (enako kot v 2022). 

 Štafetni tek 76 km (2 članska štafeta) poteka enako kot tek na 76 km s tem, da prvi udeleženec starta v Logarski dolini 

in teče do poljubnega menjalnega mesta, kjer preda štafeto. Od mesta predaje, drug udeleženec štafete teče do cilja. 

 Štafetni tek 76 km (3 članska štafeta) poteka enako kot tek na 76 km s tem, da prvi udeleženec starta v Logarski dolini 

in teče do mesta, kjer preda štafeto. Od mesta predaje, drug udeleženec štafete teče do tretje predaje. Tu preda štafeto 

tretjemu, ki teče do cilja. 

 Štafetni tek 76 km (4 članska štafeta) poteka enako kot tek na 76 km s tem, da prvi udeleženec starta v Logarski dolini 

in teče do mesta, kjer preda štafeto. Od mesta predaje, drug udeleženec štafete teče do tretje predaje. Tu preda štafeto 

tretjemu, ki teče do četrte predaje in preda štafeto četrtemu udeležencu, ki teče do cilja. 

KATEGORIJE:  

 Vsi teki na posameznih razdaljah, bodo razdeljeni v absolutno kategorijo med moškimi in ženskami, ter v 3-7 

starostnih kategorij za moške in ženske, odvisno od števila prijavljenih v posamezni kategoriji. 

 ŠTAFETNI TEKI bodo razvrščeni v moške, ženske in mešane kategorije na trasi 76 km (Če v posamezni kategoriji ne bodo 

uvrščene najmanj 3 štafete, jih bomo uvrstili v najhitrejšo kategorijo štafet.) 

NAGRADE: Med udeleženci bomo izžrebali bogate nagrade pokroviteljev dogodka. Nagradili bomo tudi najmlajšega udeleženca 

in najmlajšo udeleženko ter najstarejšega udeleženca in najstarejšo udeleženko, ki bodo dobili posebne nagrade. Posebno 

nagrado bo prejel tudi najštevilčnejši klub oz organizacija. Podelili bomo tudi nagrado za najštevilčnejšo ekipo navijačev in 

nagrado občini za najbolj podprto izvedbo dogodka ter starta, z vsemi spremljevalnimi aktivnostmi. 

OKREPČILA: Na trasi bodo okrepčevalnice na mestih starta in ob trasi, kjer bomo postavili postojanke z okrepčili (voda, napitki, 

banane, pomaranče, coca cola, energijske čokoladice, sokovi, čaji, juhe…). 

PREVOZ OPREME: Prevoz oblačil na cilj, bomo organizirali in označene vrečke udeležencev prevzeli v točki starta v občinah. 

DODATNO: Prireditev bo organizirana v vsaklem vremenu. V cilju bodo na voljo šotori z gostinsko ponudbo. Na voljo bodo tudi 
tuši in garderobe. Prav tako bomo za udeležence organizirali masaže v cilju in regeneracijski kotiček v CHILL OUT ZONI. 
 
OSTALO: Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in organizator ne odgovarja za poškodbe in nesreče, ki se zgodijo v 
okviru tekmovanja. S podpisom na prijavnici ob prevzemu startnih številk, se udeleženci strinjajo z razpisnimi pogoji. Za mlajše 
od 18 let je potreben podpis skrbnika.  
 
POMEMBNO: V primeru odpovedi zaradi neudeležbe ali zdravstvenih problemov do vključno 21 dni pred dogodkom vrnemo 
startnino, zmanjšano za administrativne stroške v višini 5 EUR. Med 20 dni do vključno 7 dni pred dogodkom zaradi neudeležbe 
ali zdravstvenih problemov vrnemo startnino v višini 50 %. Po tem roku že vplačane startnine ne vračamo. V primeru odpovedi 
dogodka zaradi višje sile ali zdravstvene situacije se prireditev prestavi na nov termin, ki bo znan naknadno.  
Organizator si pridružuje pravico do spremembe razpisa brez obveščanja udeležencev.  
 

Celje, oktober 2022 


