
RAZPIS Trail Run KROUFE 10km, 29km 
 

Datum: sobota, 1. september 2018, ob 8. uri 

Kraj prireditve: Astraea, Lipica 23a 

Organizator: Kras Outdoor Festival 

Parkirni prostor: na makadamskem parkirišču restavracije Okusi Krasa  

 

Podatki o trasah:  

Dolžine krožnih tras: 10km in 29km 

Podlaga: večinoma makadamske poti, delo asfalt skozi vasi in ob prečenju regionalnih cest 

Skupinski štart po posameznih dolžinah tras. 

 

 

Štartnina v predprijavi do petka 24.avgusta: 15 EUR/osebo v predprijavi. Štartnina na dan prireditve: 25 

EUR. Cena vključuje štartnino , napitke in prigrizke na okrepčevalnicah. Za predprijavljene je v darilnem 

paketu tudi spominska majica.  

 

Tekmovalne kategorije in dolžine tras 

Razpisani sta naslednji tekmovalni dolžini:  

- Trail Run 10km 

- Trail Run 29km 

Tekmovalne kategorije moški: 

A/mlajši člani, 1989 in mlajši 

B/člani, 1982-1988 

C/starejši člani, 1975-1981 

D/mlajši veterani, 1968-1974 

E/veterani, 1961-1967 

F/starejši veterani, 1953-1960 

G/super veterani, 1952 in starejši 

 

Tekmovalne kategorije ženske: 

H/mlajše članice, 1993 in mlajše 

I/članice, 1984-1992 

J/starejše članice, 1977-1983 

K/mlajše veteranke, 1970-1976 

L/veteranke, 1962-1969 

M/starejše veteranke, 1961 in starejše 

 

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

tekmovalci.  

 



Program:  

Od 8:00 naprej – registracija tekmovalcev in dvig štartnih številk s čipi 
9:30 – Skupinski štart Trail Run 29km 
10:30 – Skupinski štart Trail Run 10km 
12:00 - razglasitev neuradnih rezultatov v vseh kategorijah (možnost pritožb na časomerilskem pultu) 
12:30 – razglasitev uradnih rezultatov in podelitev priznanj 

 

*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. 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. 

*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. 

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

http://www.kroufe.com/
http://www.protime.si/
mailto:tours@astraea.si

