
 

  

  

 

4. ICE POWER ČAVEN VERTIKAL km 2017 
POKAL SLOVENIJE V GORSKIH TEKIH  - PRVA TEKMA 

R A Z P I S   

ORGANIZATOR: »Triatlon klub Ajdovščina« v sodelovanju z  Združenjem za gorske teke pri AZS. 

KRAJ:  Lokavec pri Ajdovščini 

DATUM:  nedelja, 21. maj 2017;  

- start iz Lokavca za kategorije Z4-Z7 in  M4-M7 ob 10:00.              
-    start na Čavnu za kategorije Z1-Z3 in M1-M3 (U12 ob 11.20, U14 ob 11.30 in U16 ob 

11.40). Za te kategorije bo organiziran odhod na start in sicer za U12 ob 11:00, za U14 in 
U16 ob 10:50. 

PROGE  - Proge so v celoti označene v skladu s pravili AZS. Proga »D« bo potekala od Lokavca do 
Čavna po planinski poti. Progi »B« in »C« potekata po zadnjem delu dolge proge »D«. Proga »A« 
poteka iz smeri Kuclja. 

Podatki o progah: 

• start:  Lokavec (pri cerkvi) 168m n.v.;  start: U12, U14, U16 ( na Čavnu ) 

• cilj:  Čaven – koča, 1242m n.v.  

• rekord proge »D«:  38:18 ( Miran Cvet/2015); 48:51 (Petra Mikloša/2015) 
 

 dolžina vzponi spusti kategorije Start 

Proga »A« 0,56 km 32 m 8 m 1 / U12 11:20 

Proga »B« 0,47 km 86 m / 2 / U14 11:30 

Proga »C« 1,03 km 175 m / 3 / U16 11:40 

Proga »D« 4,4 km 1074 m / 4, 5, 6, 7 10:00 

 

KATEGORIJE: 
Proga »A«: Z1 ml. deklice M1 ml. dečki roj. 2006 – 09 

 Proga »B«: Z2 deklice M2 dečki roj. 2004 – 05 

Proga »C«: Z3 st. deklice M3 st. dečki roj. 2002 – 03 

Proga »D«: Z4 mladinke M4 mladinci roj. 1998 – 01 

 
 

Z5 članice M5 člani roj. 1976 – 97 

Z6 ml. veteranke M6 ml. veterani roj. 1968 – 75 

Z7 st. veteranke M7 st.  veterani roj. 67 in starejši 

 
ORGANZACIJA – tekmovanje poteka po pravilih Združenja za gorske teke pri AZS 2017. 

PRAVICA NASTOPA je neomejena glede na razpisane kategorije. Tekmovalci nastopajo na lastno 
odgovornost; organizator priporoča predhodni zdravstveni pregled. 

RAZGLASITEV REZULTATOV teka bo ob 13:30 na Čavnu pri koči.  

 



PROGRAM PRIREDITVE: 
Ura Aktivnosti  

8:30 – 9:30  Prijave, izdaja štartnih številk 

8:30 – 9:45 Oddaja garderobe 

9:45 Predstavitev proge za tekmovalce  

9:55 Otvoritev tekmovanja 

10:00 Start teka Z4-Z7 in M4-MZ ( start teka je v Lokavcu ) 

11:20 Start teka U12 ( start je na Čavnu ) 

11:30 Start teka U14 ( start je na Čavnu ) 

11:40 Start teka U16 ( start je na Čavnu ) 

13:30 Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in nagrad  

12h – 13h Topel obrok za vse prijavljene tekmovalce  

 

ORGANIZATOR BO ZAGOTOVIL: 

• medalje za najboljše po kategorijah in pokali za prve tri absolutno M/Ž 

• nagrade ICE POWER absolutno moški do 10 mesta in ženske do 5 mesta 

• praktične nagrade za vsakega tekmovalca 

• 3 okrepčevalnice na trasi in ena na cilju 

• topel obrok na cilju 

• prevoz prtljage iz starta na cilj članske proge 

• startnine se zaradi zahtevne organizacije ne vrača 

PRIJAVE: pred-prijave preko spleta www.protime.si do četrtka, 18.5.2017 in na dan prireditve v 
Lokavcu za vse kategorije (športna dvorana). Startnina v predprijavi je 10 EUR, za U12, U14 in 
U16 pa je startnina 5 EUR. Na dan prireditve pa 15 EUR za odrasle. Za U12, U14 in U16 pa 
startnina ostaja ista. 

DOSTOP s prijavnega mesta do cilja oziroma izhodišča za dostop na starte otroških prog je po 
asfaltirani cesti do Predmeje in naprej po makadamu do koče na Čavnu (15km, pol ure vožnje) 

Skupni zmagovalci pokala 2016 v 14-ih kategorijah imajo brezplačno startnino. 

INFORMACIJE:  
• Uroš Medvedec, M.: 041 377 446 

• @: uros.medvedec@gmail.com 

• Spletna stran: www.3atlon.si  

• Organizator: 
Triatlon klub Ajdovščina, Na trati 4, 5270 Ajdovščina 
TRR: SI56 6400 0940 2030 173 Hranilnica Vipava, DŠ: 98758462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Proga »A« 

 
Proga »B« 
 

 
 
Proga »C« 

 
 

 
  

 

 

 



Proga »D« 
 

 
 

 


