
18. 4. 2021 ob 9.00

Trasa 1: 11 km (650 m višinske razlike)
Trasa 2: 28 km (1950 m višinske razlike)

Limberk, Griže

Trasa 2 - informatorTrasa 2 - informator



»Kot človek, ki je zrasel v dolini pregovorno zelenega
zlata, sem v zadnjih letih kot zaprisežen ljubitelj
različnega gibanja v naravi, navadno prav med
aktivnostjo večkrat razmišljal o tem, kako lep trail bi
lahko izpeljali po gorskem vencu okoli Spodnje
Savinjske doline. Zato mi je kar zaigralo srce, ko sem
slišal, da namerava Atletsko tekaško društvo
Savinjčan organizirati tovrstno prireditev. Daljša,  28
km dolga trasa ponuja vse izzive, ki naj bi jih imela
takšna preizkušnja. Progo namreč dobro poznam in
vsi, ki se bomo spoprijeli z njo, bomo na nekaterih
delih pošteno grizli kolena v klanec, imeli dovolj
priložnosti, da razvijemo tekaški korak, si po želji vzeli
čas za kakšen čudovit razgled ter spotoma premagali
kar 6 vrhov. Trasa poteka v veliki večini po dobro
vzdrževanih planinskih poteh, ki se vijejo mimo 4
planinskih koč in 2 bivakov. Krajša preizkušnja pa je
priložnost predvsem za vse, ki še nimajo za seboj
veliko treninga in izkušenj s traili, da opravijo, recimo
temu »trailaško degustacijo«. Seveda takšna
prireditev zahteva skrbno in dobro načrtovano
organizacijo. Člani ATD Savinjčan se lahko pohvalijo z
bogatimi izkušnjami pri prirejanju različnih tekaških
dogodkov. Njihova predanost delu in ljubezen do teka
sta pȏroka, zaradi katerih verjamem, da bo krstna
izvedba »Savinjska trail 2020« ostala vsem
udeležencem v čudovitem spominu. Sam že komaj
čakam vaše družbe na startu.«  

Peter Kavčič, 
Savinjski K6 Trail ambasador



Start ob 9:00
Nedelja, 18. april 2021

Limberk, Griže
 

Dolžina: 28 km
Višinska razlika: 1950 m

 
Organizator: ATD Savinjčan

Trasa 2 - 28 km 

PRIJAVA

https://forms.gle/hvDkvpuLoT2jqG5B9


Start v Limberku - Griže, skozi Griže, Migojnice in nato po utrjeni gozdni cesti s
severne strani proti Bukovici (569 m). Po prihodu na vrh se spustite v vas
Zabukovica ter nadaljujete proti Gozdniku (1090 m). Po prehodu vrhu, kjer stoji
bivak nadaljujete v smeri Planinskega doma na Kalu. Pot vas preko vrha Kala
(985 m) pelje po slikoviti poti na najvišji vrh traila – Mrzlica (1122 m). Z Mrzlice se
spustite po severnem pobočju na predzadnji vrh – Kamnik (861 m). Sledi še
vzpon na zadnji vršac – Hom (607 m) ter nato spust nazaj proti Grižam in
prihod na cilj v Limberku.

Trasa 2 - 28 km 

GRAFIČNI PRIKAZ PROGE - 2D



ČASOVNI LIMIT
8 ur.

OKREPČEVALNICE IN KONTROLNE TOČKE
Na progi so 4 okrepčevalnice (Bukovica, Kal, Mrzlica in Hom) in 5 kontrolnih
točk (Bukovica, Gozdnik, Mrzlica, Kamnik in Hom). Okrepčevalnie postaje bodo
različno založene glede na medsebojno oddaljenost. Minimalna vsebina na
okrepčevalnicah vsebuje: vodo, športne napitke, čokolado, sladko in slano
pecivo ter sadje.

OBVEZNA OPREMA 
Štartna številka vedno vidna 
Primerni tekaški copati  
Posoda za vodo, ki omogoča avtonomijo med 2 okrepčevalnicama  
Prva pomoč 
Vetrna jakna 
Oblačila primerna za slabo vreme v gorskem okolju 
Energijska hrana 
Tekaške palice 

"+" obvezna oprema
"o" priporočljiva oprema

Pregled obvezne opreme ob prevzemu štartne številke in na naključnih mestih
ob progi.
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GRAFIČNI PRIKAZ PROGE - 3D



Štartna številka z RFID čipom
Štartni darilni paket
Okrepčevalne postaje z raznovrstno hrano in pijačo
Garderobe v neposredni bližini cilja
Topel obrok v cilju
Spominska medalja za vse udeležence
Zdravniška prva pomoč na določenih točkah ob progi in na cilju
Časovne meritve, vmesni časi in rezultati

PREVOZI NA TEKMI
Prevoz tekmovalcev do startno-ciljnega prostora, ki odstopijo 
na kontrolni točki.

ŠTARTNINA 
Prijava do 31. 3. 2021 znaša 30 EUR.
Prijava od 1. 4. 2021 do 10. 4. 2021 znaša 35 EUR.
Po 10. 4. 2021 in na dan tekmovanja prijave niso več možne.

Podatki za nakazilo:
Atletsko tekaško društvo Savinjčan, Trubarjeva ulica 1, 3310 Žalec
IBAN: SI56 6100 0001 0063 030 Delavska hranilnica d.d.
Namen: IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA IN RAZDALJA  
Sklic 00 2021-11 (oziroma 28) 
SWIFT/BIC: HDELSI22   

SKUPINSKE PRIJAVE
Skupinska prijava (minimalno 5 tekmovalcev) – cena na tekmovalca je 10% nižja
od posamezne prijave. 
Za skupinsko prijavo nas posebej kontaktirajte na atdsavinjcan@gmail.com

ŠTARTNINA VKLJUČUJE 



50% do 10. 4. 2021.
Vračilo po 10. aprilu 2021 ni mogoče ne glede na razlog neudeležbe.

NEUDELEŽBA IN VRAČILA VPLAČIL 
Udeleženci, ki se zaradi zdravstvenih težav ne morejo udeležiti dogodka in so
štartnino že plačali, lahko zahtevajo delno vračilo štartnine preko e-pošte
atdsavinjcan@gmail.com

KATEGORIJE 
Ženske                                                                                                                             Moški 
do 35 let                                                                                                                       do 35 let
36 do 45 let                                                                                                           36 do 45 let
46 do 55 let                                                                                                           46 do 55 let
nad 55 let                                                                                                                  nad 55 let

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE
Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala posnetega na tekmi v
promocijske namene organizatorja.

NAGRADE 
Vsi udeleženci, ki zaključijo tekmovanje prejmejo spominsko medaljo. 
Prvi trije v moški kategoriji in prve tri v ženski kategoriji absolutno prejmejo
praktične nagrade in pokale. Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje.
Organizator si pridružuje pravico do sprememb.



SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJA
Vsak tekmuje na lastno odgovornost. S plačilom štartnine in s podpisom
prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da
tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši
oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec). Podpis prijavnih obrazcev bo potekal
ob prevzemu štartnih številk pri prijavni službi na dan prireditve.

Tekači morajo biti dobro fizično pripravljeni.

Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, kadar
je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi trase ali
odpovedi odloča organizator prireditve.

Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na ključnih mestih bodo
tudi redarji (prostovoljci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev. Trasa
tekmovanja poteka večinoma v naravi po planinskih poteh, gozdnih vlakah,
makadamskih cestah, deloma tudi po brezpotjih. Teren trase na planinskih
poteh, gozdnih vlakah in deloma na brezpotjih je zahteven. Tekmovalci naj
bodo posebej pozorni na previdnost pri spustih, ki so tehnično zahtevni.
Podlaga na spustih je kamnito prodnata, v gozdnih predelih je na trasi precej
korenin.

Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi,
sotekmovalcu ali tretji osebi. Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na
tekaški opremi.

Če so oznake izrazito pomanjkljive ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno
točko.

Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo.

Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje
in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznuje s takojšnjo diskvalifikacijo. Če
več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno
preglejte možnosti nadaljevanja.

Informacije povezane z logistiko, morebitnimi spremembami na trasi,
zdravstveno oskrbo in odgovori na morebitna vprašanja bodo podani pol ure
pred štartom na mestu štarta.



KAZNI IN DISKVALIFIKACIJA
Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic, tekmovalec mora biti
zabeležen na vseh kontrolnih točkah. Kazen za manjkajočo kontrolno točko je 5
ur.

Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja ali
ima tekmovalec vso obvezno opremo). Tekmovalec mora imeti in pokazati
obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.

Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija.

Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.

Žalitve ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.

Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.

Diskvalifikacija je lahko takojšnja, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.



SPONZORJI


