
 

Razpis 
1. Državno prvenstvo v trail teku 

 

Organizator: Društvo Aktivni smo v sodelovanjem z Združenja za gorske teke pri Atletski zvezi 
Slovenije 
Dolžina: 53,7 km  
Vzpon | Spust: +2.720 m | -2.720 m  
Okrepne postaje: 5  
Datum in čas: 24. avgust 2019 ob 8.00 
Start in cilj: Ruše, Športni park Ruše 
Časovni limit: 16 ur 
MAX št. udeležencev: 200 
ITRA: 3 točke 

 
Prvo državno prvenstvo v trail teku se bo odvilo 24. avgusta 2019 na 53 - kilometrski trasi 
Pohorje Ultra Trail v Rušah. Na njej bo potrebno premagati 2.720 višinskih metrov vzpona in 
prav toliko spusta. 
 
Kategorije: 
Zmagovalka in zmagovalec se razglasita z nazivom »Državna prvakinja Slovenije v Trail teku« 
in »Državni prvak Slovenije v Trail teku« 
 
Ostale kategorije: 

• Moški/Ženske SEM / SEW 2001-1980 
• Veterani Moški/Ženske 1 VM1 / VW1 1979-1960 
• Veterani Moški/Ženske 2 VM2 / VW2 1959 in starejši 

 
Pogoji za udeležbo: 

• Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. 
• Tekači morajo imeti predhodne izkušnje v tekih po neurejenih poteh, biti morajo 

primerno fizično in psihično pripravljeni. 
• Prireditev je odprta za polnoletne moške in ženske, za člane in nečlane klubov. 

Udeleženci. 
• Udeleženci morajo biti pripravljeni na samostojno reševanje težav, ki se lahko pojavijo 

pri tovrstnih aktivnostih, predvsem na premagovanje klimatskih razmer (vročina, 
višinska razlika, noč, megla, veter, dež). 

• Znati morajo sami premagati težave, ki nastanejo zaradi utrujenosti, manjših prebavnih 
in želodčnih težav ter fizičnih in psihičnih naporov med tekmovanjem. 

• Tekmovalci se morajo popolnoma zavedati, da vloga organizatorja ni reševanje 
omenjenih težav in je varnost na tekmovanju odvisna od posameznega tekmovalca. 

Vsak tekmovalec pred udeležbo potrdi izjavo, da pozna in se zaveda vseh pravil tekmovanja 
(http://pohorjeultratrail.si/pravila-pohorje-ultra-trail-2019-2/) in se z njimi strinja.  

Prav tako se obvezuje, da bo spoštoval etično listino dogodka (http://pohorjeultratrail.si/eticni-
kodeks/)  

Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena varnost 
udeležencev (izjemno neurje ipd.). V tem primeru o alternativni varianti proge ali celo odpovedi 
odloča organizator prireditve. 
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Trasa: 

 
 >  GPS podatki bodo objavljeni na spletni strani organizatorja 

 
Prijave in cene: 
Prijave potekajo preko spletne strani organizatorja (http://pohorjeultratrail.si/prijava/) 
 
POHORJE ULTRA TRAIL – 53K: 

NAČIN PLAČILA 1.2.-30. 4. 2019 1. 5.-31. 7. 2019 1. 8.-24. 8. 2019* 
Bančno nakazilo 50 € 60 €  60 €/63 €** 

PayPal 53 € 63 € 63 € 
* Brez personalizirane startne številke in “goodie bag-a”. 
**Prijava  v registracijski pisarni na dan prireditve. 

 
Vsi udeleženci, ki bodo poravnali prijavnino do  31. julija 2019, bodo prejeli  “goodie bag”. 
 
Skupinske prijave: 
Skupina, ki šteje več kot 8 tekačev ali tekačic, prejme ob skupinski prijavi na Pohorje Ultra Trail 
15-odstotni popust na startnino. Plačilo startnine mora biti izvedeno v skupnem znesku seštetih 
startnin prijavljene skupine. 
 
Za skupine z več kot 15 prijavljenimi ceno startnin določamo v individualnem dogovoru, zato 
nam pišite na info@pohorjeultratrail.si. 
 

Za več informacij o dogodku obiščite spletni stran dogodka http://pohorjeultratrail.si in 
Facebook strani dogodka https://www.facebook.com/PohorjeUltraTrail/ 
 

---------------------------- 

Vodja prireditve Pohorje Ultra Trail:  
Jure Brečko / 041 754 945 / jure@pohorjeultratrail.si 
 
Vodja prireditvenega odbora Pohorje Ultra Trail:  
Simon Potrč / 031 391 770 / simon@pohorjeultratrail.si 
 
Delegat AZS – združenja za gorske teke  in trail tek 
Jože Dakskobler / 041 837 551 / joze.dakskobler@gmail.com 
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