
RAZPIS Dryland Sleddog KROUFE  
 

Datum: nedelja, 2. september 2018, ob 7. uri 

Kraj prireditve: posestvo Kobilarne Lipica 

Organizator: Kras Outdoor Festival 

Parkirni prostor v času tekmovanja: skozi službeni vhod na posestvu Kobilarne Lipica (mimo golf igrišča 

po cesti do konca, vratarju pokažite potrdilo o sodelovanju na tekmovanju) 

Camping parkiranje: možno na makadamskem parkirišču restavracije Okusi Krasa v neposredni bližini 

kobilarne (odaljeno 2km, Lipica 23a). Svoj prihod obvezno najavite pri prijavi. Parkiranje je brezplačno. 

 

Podatki o trasi:  

Dolžina krožne trase: 3.020m; skupaj vzponov: 30m 

Podlaga: delno drobni kamen, delno travnat kolovoz 

Štart na kronometer je po vnaprej določenem časovnem zaporedju, ki ga prejmete najkasneje 2 dni pred 

tekmo. Zamude ali zamiki pri štartu niso možni. Upošteva se čas ure na štartni črti. 

 

 
 

Cena: 12 EUR/osebo. Vsak naslednji štart: 4 EUR. Cena vključuje štartnino za 1 tek, napitke, priboljšek za 

psa in spominsko majico. Obvezne so predprijave s plačilom do vključno petka 24. avgusta 2018. Na 

dan prireditve prijava in plačilo ne bo možno! 

 

Kategorije 

Razpisane so naslednje tekmovalne kategorije:  

- canicross 

- bikejoring 

- cani scooter 

- cart 

Podkategorije pri vsaki kategorji:  

- moški/ženska;  



- polar/open;  

- 1pes/2psa/3psi/4psi.  

Zmagovalce v posamezni kategoriji bomo razglasili, če bodo v kategoriji prijavljeni vsaj štirje (4) 

tekmovalci.  

 

Program:  

6.00 - 7.00 – vstop tekmovalcev na posestvo Kobilarne Lipica 
6:30 - 7:15 – registracija tekmovalcev in dvig štartnih številk s čipi, možen ogled trase 
7:30 – individualni štarti po vnaprej določenem časovnem redu 
9:15 - razglasitev neuradnih rezultatov v vseh kategorijah (možnost pritožb na časomerilskem pultu) 
9:30 – razglasitev uradnih rezultatov in podelitev priznanj 
11:00 – posestvo Kobilarne Lipica je potrebno zapustiti najkasneje do 11. ure zaradi izpusta konjev na 
pašne površine.  V času tekmovanja konj ne bo na pašnikih.  

 

*Popusti za organizirane skupine (najmanj 10 prijavljenih oseb). Vsak tretji teče s 50% popusta. 

*Uradni časomerilec tekmovanja je podjetje Protim.e iz Maribora. Na tekmovanju se bodo uporabljale 

štartne številke s čipom za enkratno uporabo, ki so vključene v ceno štartnine. Štartna številka je za 

celotno tekmovanje ista, tudi če štartate večkrat. Uradni rezultati bodo objavljeni na prireditvi 

neposredno pred razlgasitvijo tekmovalcev, na spletni strani kroufe.com, na spletni strani dogodka  

facebook.com/KrasOutdoorFestival in na spletni strani uradnega časomerilca protime.si. 

*Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost in ob upoštevanju lastnega psiho-fizičnega stanja ter napotkih 

osebnega zdravnika. Prisoten bo tudi veterinar, ki bo ob registraciji preveril potne liste psov.   

*Pri registracijskem pultu bodo na voljo 4 kolesa za ogled trase. 

*Vodja tekmovanja: Enver Vratarič 

 

*Prijave so možne preko spletne strani www.kroufe.com, kjer boste preusmerjeni na elektronski obrazec 

uradnega časomerilca tekme www.protime.si. Bodite pozorni pri pravilnem vnosu podatkov. Če želite 

štartati večkrat, morate podatke vpisati ponovno za vsak štart posebej.   

*Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi smo vam z veseljem na voljo na naslovu tours@astraea.si, 

alin.franjkovic@krasnadlani.si. 
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