
KRALJEVSKI VZPON NA KAMNIŠKO SEDLO IZ 

KAMNIŠKE BISTRICE 

 TEKAŠKI POKAL OBČINE KAMNIK 

 
ORGANIZATOR: TEKAŠKO POHODNIŠKO DRUŠTVO ULTRA 

DATUM: Nedelja, 27. avgust 2023 

START: Kamniška Bistrica, Piknik center pri Jurju (610 m) ob 9.00 

CILJ: Koča na Kamniškem sedlu (1.870 m) 

PROGA: poteka od Piknik centra pri Jurju, po cesti, mimo Jermance po označeni planinski poti do Koče na Kamniškem sedlu, kjer 

je tudi cilj. Trasa poteka v dolžini 8.10 km in 1.260 m višinske razlike. Časovni limit je 3 URE.  

GRAF: 

 

POTEK STARTa: start bo skupen za vse udeležence. Pohodniki se lahko na traso odpravijo pred organiziranim startom. 

KATEGORIJE:  

KATEGORIJA  LETO ROJSTVA 

MLADINKE/MLADINCI  2004–2007 

ČLANI A  1984–2003 

ČLANI B  1974–1983 

VETERANI A  1964–1973 

VETERANI B  1963 in starejši 

ČLANICE  1974–2003 

VETERANKE  1973 in starejše 
 



Za kategorijo se šteje datum rojstva na dan izvedbe dogodka. Najhitrejši trije v posamezni kategoriji bodo prejeli medalje in 

darila pokroviteljev dogodka. V primeru, da so v posamezni kategoriji samo trije udeleženci ali manj, se ti avtomatsklo prestavijo 

v mlajšo, močnejšo kategorijo. 

OKREPČILA: Na trasi bodo okrepčevalnice, kjer bodo na voljo (voda, napitki, banane, coca cola,…). 

PREVOZ OPREME: Tekmovalci oddajo opremo za prevoz na cilj najkasneje do 8.40, v bližini prijavnega prostora 

DODATNO: Prireditev bo organizirana v vsakem vremenu.  

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 AVGUST. 

PRIJAVE NA DAN DOGODKA: se sprejemajo na Piknik prostoru pri Jurju do zapolnitve mest. Če bodo mesta že prej polna, prijave 

na dan dogodka NE BODO MOGOČE. 

PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK: se opravi na dan dogodka, do 30 min pred startom 

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 27082023. 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: 

OSEBE / DATUM PLAČILA Do 9.1. 10.1. do 29.3. 30.3. do 28.6. 29.6. do 21.8. 22.8. dalje in  
na dan dogodka 

ODRASLI 30 EUR 35 EUR 40 EUR 45 EUR 50 EUR 

MLADINCI/MLADINKE 20 EUR 25 EUR 25 EUR 30 EUR 35 EUR 

POHODNIKI (netekmovalno) 20 EUR 25 EUR 25 EUR 25 EUR 30 EUR 

 

POSEBNI POPUSTI: 

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

 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, na mejl vam javimo višino 

popusta, ki ga bomo tedensko izžrebali) 

PRIJAVA VSEBUJE: Ob vplačani startnini udeleženci prejmejo: 

 kupon za topel obrok v cilju, 

 spominski nahrbtnik dogodka,  

 spominski bidon, 

 unikatno spominsko medaljo dogodka,  

 spominsko diplomo dogodka,  

 spominsko majico dogodka (predprijavljeni s plačano startnino do vključno 21.8., prijavljeni po tem datumu in na dan 

dogodka prejmejo spominsko majico dogodkov organizatorja),  

 darila pokroviteljev dogodka,  

 zavarovanje odgovornosti,  

 personalizirano startno številko dogodka (s plačilom prijavnine do vključno 21.8.),  

 zagotovljeno zdravstveno spremstvo,  

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

 

 

http://www.prijavim.se/
mailto:prijave@ultralogarska.eu


RAZGLASITEV REZULTATOV: bo na cilju na Kamniškem sedlu, kjer bo žreb nagrad ter zabavni program z gosti.  

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. 

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.  
 

 
 

Kamnik, oktober 2022 


