
2. LIDL Varaždin TRAIL 2020 

13.9.2020., nedjelja 

 

2. LIDL Varaždin Trail 2020 

Ponovno za sve ljubitelje trail utrka, održat će se 2. LIDL Varaždin Trail. Trčat ćemo u nedjelju 13.9.2020., a očekujte 

za svakoga ponešto! Prekrasni krajolik oko Čeva, najistočnijeg vrha planine Ivanščice, bit će nagrada na najvećoj stazi 

od 24 kilometra. 

 

Sve staze će biti u potpunosti označene oznakama organizatora. 

 

Moći ćete odabrati jednu od tri staze: 

• VELIKA, 24 km 

• MALA, 14 km 

• OBITELJSKA, 3 km 

 

 

NOVOST: OBITELJSKA UTRKA predviđena je za minimalno 3 člana jedne obitelji (roditelji i djeca). 

Roditelji, povedite svoju djecu i zajedno uživajte u rekreativnoj utrci krasnim šumskim stazama. Staza je duga 

3 kilometra i sadrži nekoliko kraćih uspona i spusteva, a odgovara za djecu minimalne dobi 5 godina.  

 

 

Organizatori utrke: Run Croatia i BBK ASI Varaždin 

 

Mjesto održavanja:  Beretinec, Čevo 

 

Datum održavanja: 13.09.2020., nedjelja 

 

Vrijeme održavanja: 7:30 – 17:00 

 

Start: Seosko domaćinstvo Canjuga, Beretinec  

 

Cilj utrke: Seosko domaćinstvo Canjuga, Beretinec 

 

Prijava: do 01.09.2020., utorak 

 

Informacije: na mobitel +38591 4430007 /e-mail: info.runcroatia@gmail.com ili +38598 791 006 /e-mail: 

bbkasi@gmail.com 

 

Start utrke: 10:00 (velika i mala utrka), 10:30 (obiteljska utrka) 

 

Duljina: 24 km (VELIKA) / 14 km (MALA) / 3 km (OBITELJSKA) 

 

Vremenski limit: do 14:30 za veliku i malu utrku, do 12:00 za obiteljsku utrku 

 

VAŽNO: limit utrke ukupno 300 natjecatelja 

 

Cijena startnine: 150 kn (velika utrka) / 120 kn (mala utrka) / 170 kn (obiteljska utrka) 

 

    

OTKAZIVANJE: 

Ukoliko natjecatelji koji su uplatili startninu ne nastupe na utrci, povrat startnine nije moguć. Natjecatelji koji odustanu 

od utrke mogu svoj startni broj i pripadni startni paket prebaciti na drugog prijavljenog natjecatelja najkasnije do 2 dana 

prije utrke. 

 

 

 

PODIZANJE STARTNIH PAKETA I BROJEVA: 

13.09., nedjelja 7:30 – 9:30 
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VAŽNO JE ZNATI!!! 

 

• Svaki natjecatelj svojom prijavom izravno je suglasan da se na utrci natječe na osobnu odgovornost (uz pratnju 

liječničke pomoći i osiguranje policije), da je upoznat sa pravilima i propisima utrke kojih će se pridržavati, te 

da je upoznat s mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži. 

• Svojom prijavom natjecatelj se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema 

natjecateljima ili trećim osobama. 

• Svojom prijavom natjecatelj potvrđuje da je zdravstveno sposoban i u odgovarajućoj psiho-fizičkoj kondiciji 

primjerenoj za ovakvu vrstu natjecanja 

• Obavještavamo Vas da se događaj na kojem sudjelujete snima te se snimke i fotografije s istog mogu koristiti u 

marketinške svrhe za promociju organizatora događaja. Isto je tako moguće da će se snimke i fotografije objaviti 

u tiskanim ili elektroničkim medijima i/ili na društvenim mrežama organizatora. U tom smislu, sve informacije 

o zaštiti osobnih podataka koje organizator obrađuje dostupne su u Izjavi o privatnosti na linku: 

http://runcroatia.hr/izjava-o-privatnosti/ 

 

 

RUTA:  

Prekrasna razgibana šumska staza s mnogo krasnih pogleda, obuhvaća 80% šumskih puteva i staza, 10% 

makadama i 10% asfalta. 

Velika utrka https://www.strava.com/routes/19540377 

Mala utrka https://www.strava.com/routes/25843255 
 
 

PROGRAM: 

✓ 7:30 – 9:30 registracija i podjela startnih brojeva 

✓ 9:50 tehnički briefing za natjecatelje na startu VELIKE I MALE utrke 

✓ 10:00 start VELIKE I MALE utrke 

✓ 10:25 tehnički briefing za natjecatelje na startu OBITELJSKE utrke 

✓ 10:30 start OBITELJSKE utrke 

✓ 11:30 ručak 

✓ 12:00 DJ party 

✓ 12:30 proglašenje pobjednika OBITELJSKE utrke 

✓ 13:00 proglašenje pobjednika MALE utrke 

✓ 14:30 proglašenje pobjednika DUGE utrke 

✓ 15:00 After run party & kviz s vrijednim nagradama 

 

 

 

 

U cijenu startnine uključeno je sljedeće: 

 

• startni broj, digitalno mjerenje vremena te brza objava rezultata na runcroatia.hr  

• vođenje evidencije i bodovanja 

• okrjepe za trkače dužinom staze i na završetku utrke 

• medicinska pomoć 

• službena 2. Lidl Varaždin Trail (majica utrke) 

• bogati startni paket  

• pehari po apsolutnim kategorijama + finišerske medalje za sve sudionike 

• sudjelovanje u kvizu s vrijednim nagradama 

• After Run party  
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VELIKA UTRKA, 24 km 

 

Animacija: https://www.relive.cc/view/2445031081 

Ruta: https://www.strava.com/routes/19540377  

 

Visinski profil: 

 
 

 

 

 

 

MALA UTRKA, 14 km 

 

Ruta: https://www.strava.com/routes/25843255 
 

Visinski profil: 
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OBITELJSKA UTRKA, 3 km 

 

Animacija: https://www.relive.cc/view/r10006715643 

 

Visinski profil: 

 
 

 

 

 

 

 

STAROSNE KATEGORIJE ZA VELIKU I MALU UTRKU (M/Ž): 

• PIČIM - do 35 godina (rođeni 1986 i mlađi) 

• TRČIM - od 35 do 45 godina (rođeni 1985-1976) 

• UŽIVAM - 45 godina i stariji (rođeni 1975 i ranije ) 

 

NAGRADE ZA OBITELJSKU UTRKU: 

• NAJBRŽA OBITELJ 

• NAJBROJNIJA OBITELJ 

 

 

 

Okrijepe na stazi:  

✓ Velika utrka – 2 okrijepe 

1. U Završju Podbelskom kod skretanja na makadam za Čevo (6. km) 

2. Caffe bar Z3 (16. km) 

✓ Mala utrka – 1 okrijepa 

1. Caffe bar Z3 (7. km) 

✓ Obiteljska utrka – 1 okrijepa 

1. U cilju 

 

 

 

 

 

https://www.relive.cc/view/r10006715643


 

PRIJAVE I STARTNINA 

 

Prijave koje uključuju puni startni paket se zaprimaju do utorka, 1.9.2020. do 24:00 putem linka: 

 

PRIJAVE:  

Prijava će se smatrati važećom tek uplatom startnine. 

Prijave i uplate će biti moguće i nakon 1.9. te na dan utrke no neće sadržavati majicu i ručak nakon utrke. 

 

Startnine do 1.9.2020:  

✓ Velika utrka: 150 kn 

✓ Mala utrka: 120 kn 

✓ Obiteljska utrka: 170 kn (za cijeli tim) 

 

Startnine nakon 1.9. i na dan utrke 13.9. (ne uključuje majicu i ručak): 

✓ Velika utrka: 150 kn 

✓ Mala utrka: 120 kn 

✓ Obiteljska utrka: 170 kn (za cijeli tim) 

 

 

 

 

PRAVILA UTRKE I SIGURNOST NATJECATELJA 

 

✓ Moguće su manje korekcije duljine staza. 

✓ Obavezna oprema: 

• obuća i odjeća primjerena vremenskim uvjetima na dan utrke 

✓ Preporučena oprema (nije obavezna): 

• prva pomoć 

• voda / camelback 1 l 

• mobitel s brojem navedenim prilikom prijave - napunjen, uključen tijekom utrke, bez utišavanja 

✓ Vremenski limit: 

• po isteku limita natjecatelji koji dođu do cilja vode se kao TLE (prekoračen vremenski limit), bez 

uvrštavanja u poredak 

• vremenski limit za sve utrke je 15.00 h 

 

Za nepridržavanje ovih pravila natjecatelji će biti diskvalificirani: 

1. Natjecatelji/ce moraju slijediti označenu trasu sukladno svojoj utrci. Zabranjeno je korištenje putova izvan 

staze i kraćenje staze. 

2. Natjecatelji/ce se natječu na vlastitu odgovornost. 

3. Natjecatelji/ce moraju nositi svu propisanu obaveznu opremu. 

4. Natjecatelji/ce moraju nositi startni broj tijekom cijele utrke, na predjelu prsa ili trbuha. 

5. Svi/sve natjecatelji/ce koji odustanu dužni su o tome obavijestiti organizatora slanjem SMS-a sa svojim 

natjecateljskim brojem, imenom i prezimenom. 

6. Sve maloljetne osobe mogu sudjelovati isključivo uz pratnju i na odgovornost roditelja. 

 

 

 

UVJETI SUDJELOVANJA NA UTRCI 

 

✓ na VELIKU i MALU utrku mogu se prijaviti samo natjecatelji minimalne starosti 18 godina 

✓ na OBITELJSKU utrku roditelji uz sebe mogu prijaviti djecu starosti 5-14 godina, a u timu moraju biti 

najmanje 3 člana jedne obitelji (2 roditelja + dijete ili 1 roditelj + djeca) – za ukupni rezultat tima u obzir se 

uzimaju 3 najbolja rezultata od kojih se računa se prosječno vrijeme 



✓ svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su 

upoznati sa Pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i 

organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži 

✓ svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema 

natjecateljima ili trećim osobama 

✓ organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja 

tijekom natjecanja 

✓ svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani 

 

 

ODUSTAJANJE tijekom utrke 

 

✓ natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke 

✓ natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora 

✓ organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja (prijevoz ako se radi o lakšoj ozljedi) i 

eventualnu potrebnu medicinsku pomoć 

 

PROMJENA STAZA OD STRANE ORGANIZATORA 

 

Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja 

utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja. 

 

 

EKOLOŠKA PRAVILA 

 

✓ natjecatelji tijekom utrke ne smiju zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu 

✓ natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke 

natjecatelji moraju imati i na cilju utrke 

✓ zabranjeno je odlaganje smeća na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke, osim na okrjepnim 

stanicama 

✓ za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran 

 

 

OZNAKE NA STAZI: 

Trase za sve kategorije su označena trakama, putokazima i smjerokazima, a na nekim raskrsnicama bit će i redari koji 

će usmjeravati natjecatelje. 

  

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju lošeg vremena utrka se ne odgađa! 


