
17. april 2021 
Limberk, Griže

VirtualniVirtualni



Pričetek:
Sobota, 17. april 2021 med 5:00 in 22:00

 
Start in cilj:

Letno gledališče Limberk, Griže
(pano ATD Savinjčan)

 
Dolžina: 28 km

Višinska razlika: 1950 m
 

Organizator: ATD Savinjčan

Virtualni Savinjski K6 Trail



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 proge bo na ta dan po celotni dolžini pregledno
označena.

Trasa - 28 km

GRAFIČNI PRIKAZ PROGE - 2D



GRAFIČNI PRIKAZ PROGE - 3D

Primerni tekaški copati oziroma obutev, 
Posoda za vodo oz. pijačo, 
Oblačila primerna za slabo vreme v gorskem okolju,
Energijska hrana.

PRIPOROČLJIVA OPREMA 

PRIJAVE
Prijava poteka preko spletne aplikacije, ki je na voljo na
https://www.atdsavinjcan.eu/events/savinjska-trail-2021/
Prijaviti se je potrebno do 15. 4. 2021 do 12. ure.

ŠTARTNINA 
Štartnina vključuje: spominsko medaljo, tekaško majico ter virtualno štartno
številko. Po opravljeni prijavi in plačani štartnini pošljemo štartno številko -
poimensko po elektronski pošti, ki si jo natisnete sami.
Štartni paket je možen osebno prevzeti oz. vam ga pošljemo po pošti po 18.
aprilu.

Cena štartnine 15 €. Prijave na dan tekmovanja 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 2021-28
SWIFT/BIC: HDELSI22   

https://www.atdsavinjcan.eu/events/savinjska-trail-2021/


Štartna številka
Datum rojstva
Točen naslov za štartni paket
Spol
Rezultat
Sliko za dokaz (izris iz strava, polar,….)

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
Odjava in spremembe prijave niso možne.

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

ODDAJA RAZULTATA
Vsi nastopajoči, ki odtečejo trail, morajo na spletni povezavi
https://www.atdsavinjcan.eu/events/savinjska-trail-2021/ oddati rezultat in sicer
morajo v aplikacijo navesti naslednje podatke:

Objava rezultatov bo na spletni strani ATD Savinjčan po 18. aprilu. Udeleženci
virtualnega traila tečejo na lastno odgovornost. Prvi trije v vsaki kategoriji
prejmejo medalje.

https://www.atdsavinjcan.eu/events/savinjska-trail-2021/


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.

Tekmovanje bo v vsakem vremenu. 

Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). 

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. 

Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. 

Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ni dovoljena.

Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in
ponovno preglejte možnosti nadaljevanja. 



SPONZORJI


