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15. april 2023 ob 7.00
Limberk, Griže

Trasa: 28 km (1950 m višinske razlike)

pohodniški         



"Savinjska K6 Trail je pravi izziv za vsakega klenega ljubitelja
gibanja v naravi. 

Obe različici, tekmovalna in pohodniška, sta speljani po isti poti in
ponujata kopico razgledov na dolino zelenega zlata. Proga glede
na razmerje višinskih metrov, ki jih je potrebno premagati in
dolžine, sodi med najbolj zahtevne tovrstne krožne trase, kar ji med
ljubitelji gibanja dodatno dviguje ugled. 

Prvi uspešni izpeljavi, sta dosegli svoj namen. Tudi na nekoč manj
obljudenih vrhovih naše K6 je sedaj zabeležen precejšen porast
obiska. Čeprav brez koče na vrhu, sta Gozdnik in Kamnik dobila
številne nove prijatelje.

Za samo prireditev pa je pomembno še nekaj. Imeti mora dušo in
K6 jo ima. Na vsakem koraku je čutiti prijaznost in gostoljubnost
odličnih organizatorjev. ATD Savinjčan bo s pomočjo številnih
prostovoljcev zagotovo tudi letos poskrbel za dobro počutje vseh
udeležencev.

Zato vabilo vsem, da pridete na naš športni festival v naravi in
povabite še koga. Savinjska K6 Trail je pač postal ena od
odmevnejših prireditev v občini Žalec. 

Se vidimo."

Peter Kavčič 
Savinjski K6 Trail ambasador



Organizator: 
Atletsko tekaško društvo Savinjčan

 
Pričetek:

Sobota, 15. april 2023 ob 7:00 
(štart je možen tudi prej, skladno z možnostmi prevzema štartnih

paketov ter omejitvami delovanja okrepčevalnic)
 

Start in cilj:
Letno gledališče Limberk, Griže

(pano ATD Savinjčan)
 

Dolžina: 28 km
Višinska razlika: 1950 m

 
Prijave bodo odprte z dnem 1.1.2023.

Pohodniški trail

PRIJAVA

https://forms.gle/jnkhHTAwHFQ7H73N6


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 - 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 IN ŠTARTNINA
Prijava do 26. 3. 2023 - 25 EUR (zagotovljen popoln startni paket)
Prijava do 8. 4. 2023 - 30 EUR (udeleženci, prejmejo majico po pošti v roku do 2
mesecev po končanem tekmovanju)
Prijave na trail se zaključijo v soboto 8. 4. 2023 ob 24:00 uri.
Po 8. 4. 2023 prijave več niso možne, vključno z dnem dogodka.

Štartnina vključuje: spominsko medaljo, tekaško majico, personalizirano
štartno številko ter topel obrok. Prevzem štartnih številk ter paketov bo v petek
dne 14. 4. 2023 med 17:00 in 21:00 uro ter v soboto, dne 15. 4. 2023 med 6:00 in
7:00 uro. Kdor želi štartati v soboto pred 6:00 uro, mora štartni paket s štartno
številko dvigniti v petek 14. 4. 2023 med 17:00 in 21:00 uro v Limberku na
uradnem prevzemu štartnih številk.

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 2023 28-2 
SWIFT/BIC: HDELSI22   



OKREPČEVALNICE IN KONTROLNE TOČKE
Na progi je več okrepčevalnic (Gozdnik, Kal, Špajzer in Hom). Posamezne
okrepčevalnice bodo odprte v omejenih terminih (Gozdnik ob 8:30 - 11:00, Kal
ob 9:30 - 12:00, Špajzer ob 10:30 - 13:00 in Hom 11:30 - 14:30 uri).

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.

NAJBOLJ IZVIRNE FOTOGRAFIJE
Udeleženci lahko na FB profilu ATD Savinjčan pod dogodek Savinjski K6 trail
2023 oddajo svoje fotografije iz trail pohoda na objavljenem post-u. Pogoj za
oddajo fotografije na post-u je, da se pridružite dogodku objavljenem na naši
FB strani. Pošiljatelj najboljše fotografije bo prejel nagrado s strani ATD
Savinjčan. Fotografija bo izbrana s strani strokovne komisije ATD Savinjčan.
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