
RAZPIS

DATUM

nedelja, 2. april 2023, štart ob 10.00

TRASA

OPIS TRASE

Start ob spodnji postaji Pohorske vzpenjače, na koncu asfaltne ceste, kjer tekači 
začnejo po makadamski cesti, ki vodi do Trikotne jase. Po kilometru teka se na 
ostrem zavoju, pod gondolsko žičnico, odcepijo desno na gozdno pot, kjer sledi prvi 
strmejši odsek. Tekači sledijo trasi, ki zavija navzgor in rahlo levo in se nato na 
izravnavi priključi stari smučarski progi »Jonatan«. Znova sledi strmejši odsek trase, 
nato pa se tekači po dobrih 2 km odcepijo levo proti stari, nekdanji vlečnici, zavijejo 
v desno, tečejo mimo njene spodnje postaje, pod nekdanjo jeklenico, ter nato po cca. 
150 m zavijejo v levo na nekdanje smučišče. Od tukaj že vidijo zgornjo postajo gondole, 
do cilja pa jih tako čaka še nekaj zadnjih metrov.

Dolžina: 3,1 km
Višinska razlika: 693 m



PRIJAVE

Prijave so možne v spletni prijavnici na portalu protime.si do 29. 3. 2023 ter na dan teka 
od 8.00 do 9.30 v prijavnici na teku.

PRIJAVNINA

do 29. marca 2023 15 €

na dan teka 20 €

Že vplačana prijavnina se ob morebitnem nenastopu ne vrača. Vrne se le ob predložitvi 
zdravniškega potrdila do 10. 4. 2023. 

KAJ ZAJEMA ŠTARTNI PAKET?

• unikatna športna funkcijska majica,

• štartna številka z integriranim čipom za el. 
merjenje,

• premium zobna ščetka VBO

• topla malica,

• voda, čaj, izotonik, napolitanke v cilju,

• okrepčilna postaja na trasi,

• zavarovanje odgovornosti,

• zagotovljeno zdravstveno varstvo,

• označeno in varovano progo,

• meritve rezultatov.

PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK

Na štartu teka, v nedeljo 2. 4. 2023 od 8.00 dalje v prijavnici na štartu teka.

NAGRADE

Pokali za prve tri (M/Ž) v absolutni razvrstitvi ter medalje za prve tri v starostnih kategorijah 
za moške in ženske. 

Podelitev nagrad in priznanj najboljšim sledi po prihodu tekmovalcev v cilj, predvidoma 
ob 11.30.



NAGRADNI SKLAD

Organizator zagotavlja nagradni sklad v skupni višini kar 6.600 €!

Za najhitrejše absolutno...

1. mesto 2. mesto2. mesto 3. mesto3. mesto

Absolutno M 1000 € 500 € 300 €

44.. mmestestoo 

200 €

5.5. mmestestoo 

200 €

Absolutno Ž 1000 € 500 € 300 € 200 € 200 €

Zmagovalci v starostnih kategorijah pri moških in ženskah pa prejmejo 100 
EUR!                                                                                                                                            
Vsi tekači, ki bodo pritekli v cilj pa bodo sodelovali še v žrebu praktičnih nagrad 
v vrednosti 1.000 EUR!

STAROSTNE KATEGORIJEKATEGORIJE 
Glavni tek

Leto rojstva 
(od - do)

Starost tekmovalca Starost tekmovalca 
(od-do)(od-do)

A 2004 in mlajši do 19 let

B 2003 - 1994 20 - 29 let

C 1993 - 1984 30 - 39 let

D 1983 - 1974 40 - 49 let

E 1973 - 1964 50 - 59 let

F 1963 in starejši nad 60 let

*Prijavijo se lahko tudi mlajši od 14 let, ki tečejo v spremstvu staršev.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Na cilju teka bo zagotovljena dežurna zdravstvena 
služba.

INFORMACIJE

spletna stran:   protime.si

e-pošta:  events@protime.si ali info@protime.si

* Dovoljena je uporaba pohodnih palic.




