
 

PREMIERNI  

PARENZANA ULTRA TRAIL 

 
TEKAŠKI DOGODEK, KI POVEZUJE HRVAŠKO IN SLOVENIJO PO TRASI OZKOTIRNE ŽELEZNICE PARENZANE 

 

DATUM DOGODKA: Nedelja, 19. februar 2023 

LOKACIJA IN URA GLAVNEGA STARTA: Poreč, center mesta ob 6.00 uri 

LOKACIJE IN URE OSTALIH STARTOV:  

 LIVADE (predvideno 9.00),  

 GROŽNJAN (predvideno 12.00),  

POTEK STARTOV: starti na lokacijah LIVADE in GROŽNJAN 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 za vodilnim na trasi. Tako nadaljujejo do naslednje občine oz STARTA, kjer se 

postopek ponovi. Udeleženci morajo čakati najmanj 30 minut pred predvidenim startom na lokaciji posameznega starta. 

LOKACIJA CILJA: Portorož, Lamp Lucija 

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 FEBRUAR, do zapolnitve mest. 

AVTOBUSNI PREVOZI: bodo organizirani iz Portoroža do Livad in do Grožnjana za tiste, ki boste locirani v Portorožu Ter po tekmi 

nazaj do Poreča za tiste, ki boste startali v Poreču. Cena prevoza bo 10 EUR in jo lahko poravnate skupaj s plačilom startnine. 

ORGANIZATOR DOGODKA: ŠPORTNO DRUŠTVO SPORTOROŽ,  SPLET: www.sportoroz.eu E NASLOV: info@sportoroz.eu  

STARTNINA: nakažete jo na podlagi predračuna na TRR organizatorja dogodka, ŠPORTNO DRUŠTVO SPORTOROŽ, Senčna pot 21, 

6320 Portorož, TRR: SI56 6100 0002 5682 067, SKLIC: je vpisan v povratnem mejlu, ki ga prejmete, ko izpolnete spletno prijavo v 

sistemu PRIJAVIM.SE oziroma 00 19022023. Če plačujete za druge ali potrebujete originalni račun na podjetje ali društvo, nam to 

javite na URADNI e mail: info@sportoroz.eu. Prijava se upošteva NA DAN PLAČILA STARTNINE. 

MERITVE: na tekmovanju se bodo izvajale meritve s čipi, ki bodo nameščeni na številke in jih bodo prejeli udeleženci ob prijavi. 

Na trasi bodo prav tako kontrolne točke, kjer se bodo merili vmesni časi udeležencev. 

http://www.prijavim.se/
mailto:info@sportoroz.eu
mailto:info@sportoroz.eu


 

CENA STARTNINE: 

DOLŽINE / DATUM PLAČILA EARLY BIRDS 
do 31.12.2022 

1.1. do vključno 
31.1. 

1.2. do vključno 
13.2.  

14.2. dalje in na 
dan dogodka 

Število 
mest 

30 km Grožnjan - Portorož 25 EUR 30 EUR 35 EUR 45 EUR 100 

60 km Livade - Portorož 35 EUR 42 EUR 49 EUR 60 EUR 100 

97 km Poreč - Portorož 55 EUR 65 EUR 75 EUR 87 EUR 50 

97 km Poreč – Portorož (2 članska štafeta) 60 EUR 70 EUR 80 EUR 95 EUR 20 

97 km Poreč – Portorož (3 članska štafeta) 72 EUR 82 EUR 92 EUR 105 EUR 20 

 

POSEBNI POPUSTI: 

 25% popust za družine (3 udeleženci ali več) 

 SKUPINSKI POPUSTI ZA KLUBE IN ORGANIZACIJE: 5+ udeležencev (10% popust), 10+ udeležencev (15% popust), 20+ 

udeležencev (20% popust) 

PRIJAVA VSEBUJE: Ob vplačani startnini udeleženci prejmejo: 

 kupon za topel obrok v cilju, 

 spominski nahrbtnik dogodka,  

 spominski bidon, 

 spominsko majico dogodka (predprijavljeni s plačano startnino do vključno 9.2.2023, 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 9.2.2023),  

 zagotovljeno zdravstveno spremstvo,  

 meritve rezultatov in  

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

TRASE: Start vseh tekov je v posameznih občinah. Cilj vseh tekov je na centralnem prizorišču v Kampu Lucija v Portorožu. 

 Tek na 97 km, poteka od začetka iz centra Poreča po asfaltni poti in kasneje večino po urejeni makadamski in naravni 

površini od začetka Parenzane in naprej po označeni trasi Parenzana mimo Višnjana, Vižinade, Motovuna, Livad, 

Grožnjana, Buj, do mejnega prehoda. Od tam dalje trasa poteka po Parenzani in asfaltni površini do cilja, ki je v Kampu 

Lucija. Dolžina 97 km, višinska razlika 1.360 m. 

 Tek na 60 km, poteka iz Livad večino po urejeni makadamski in naravni površini po označeni trasi Parenzana mimo 

Grožnjana in Buj do mejnega prehoda. Od tam dalje poteka po Parenzani in asfaltni površini do cilja, ki je v Kampu 

Lucija. Dolžina 60 km, višinska razlika 907 m. 

 Tek na 30 km, poteka od začetka iz Grožnjana po urejeni makadamski in naravni površini, ki je kasneje v nekaj delih tudi 

asflatna, po označeni trasi Parenzani do mejnega prehoda. Od tam dalje poteka po Parenzani in asfaltni površini do cilja, 

ki je v Kampu Lucija. Dolžina 30 km, -283 višinske razlike. 

 Štafetni tek 97 km (2 članska štafeta) poteka enako kot tek na 97 km s tem, da prvi udeleženec starta v Poreču in teče 

ali do Livad ali do Grožnjana, kjer preda štafeto drugemu tekaču. Od mesta predaje, drug udeleženec štafete teče do 

cilja, ki je v Kampu Lucija. 

 Štafetni tek 97 km (3 članska štafeta) poteka enako kot tek na 97 km s tem, da prvi udeleženec starta v Poreču in teče 

do LIvad, kjer preda štafeto. Od mesta predaje, drug udeleženec štafete teče do Grožnjana. Tu preda štafeto tretjemu, 

ki teče do cilja, ki je v Kampu Lucija. 



 

KATEGORIJE:  

 Vsi teki na posameznih razdaljah, bodo razdeljeni v absolutno kategorijo med moškimi in ženskami, ter v 3-5 

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 97 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…). 

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

OSTALO: Prireditev bo organizirana v vsakem vremenu. 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 števi lk, 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.  
 
 
 

Portorož, november 2022 


