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POZDRAVLJENI PRIJATELJI 
MALEGA KRAŠKEGA MARATONA

Dva meseca nas še ločita od novega tekaškega praznika na Krasu. Dva meseca 
časa imate tako na voljo za izboljšanje tekaške priprave in se morda še odločite, da 
boste raje kot na krajši preizkušnji letos noge poslali na polmaratonsko traso. Mi bomo  
medtem pripravili vse, da bo na predzadnjo nedeljo v mesecu marcu prireditev  
brezhibna. 

A za čisto desetko potrebujemo tudi vašo energijo in dobro voljo, ki jo že od leta 2001 
prinašate na Kras. V vseh teh letih smo se navadili na vašo družbo, zato si ne znamo 
predstavljati, da bi letošnji že 15. Mali kraški maraton minil brez vaše udeležbe.
 
Tudi če vas tek ne mika ste vljudno vabljeni na Kras, saj se boste lahko sprehodili po 
tržnici kraških dobrot in sejmu športne opreme. Če pa boste želeli noge vseeno malce 
raztegniti za vas pripravljamo tekmovanje v hitri hoji in pohod po Živem muzeju Krasa.

Ob tej priložnosti naj le na hitro omenimo, da je do konca januarja štartnina po najnižji 
ceni. A več boste izvedeli v naslednjih vrsticah.

Vremenarji so za letos obljubili boljše vreme kot lani. 

Se že veselimo!
Ekipa MKM
                                                                                                Sežana, 22.1.2015

Primož Kobe, večkratni zmagovalec MKM



1. REKREATIVNI TEK IN POLMARATON:

Vsi teki se začnejo in končajo v Športnem parku Sežana.
Trasa polmaratona bo potekala po ulicah Sežane in nato po asfaltni cesti do  
Lipice, kjer pre-stopimo državno mejo. Iz Bazovice tečemo proti Padričam, Trebčam 
in preko Orleka nazaj proti Sežani. Proga je skoraj v celoti asfaltirana. 

Proga rekreativnega teka na 10 km poteka od Sežane, skozi Živi muzej Krasa 
(urejen makadam) in nazaj do Sežane.

Na obeh strasah bodo postavljene okrepčevalnice s pijačo, sadjem in energijskimi 
priboljški.

Trasa rekreativnega teka 10 km Trasa polmaratona 21 km

3. OTROŠKI TEKI:

Čakamo vas na 2. poSKOKčevem teku, Mini maratončku in Mlademu kraškemu 
maratonu. 

Od 9.30 dalje. Starši se lahko pridružite svojim malčkom! 
Otroci dobijo: majico, štartno številko, malico in  spominsko medaljo!

Vsi teki so brezplačni! 

4. PRIREDITVENI PROSTOR:

2. HITRA HOJA:

Atletski stadion bo gostil tekmovanje v 
hitri hoji za vse generacije. 

Najmlajši se podo preizkusili na 500  
meterski razdalji, najstarejši bodo morali 
premagati 3000 metrov. 

Predviden je tudi nastop številnih atletov 
iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Italije.

Prijave na fabio.ruzzier@gmail.com

Hitra hoja

21 km

10 km

Kemični WC

WC

Otroški teki

JotaPrva pomoč

Informacije

LEGENDA:



5. PRIJAVE:

Postopek prijave smo poenostavili. Več na www.kraskimaraton.com
Prijavnina za Polmaraton (21.098 m) in Rekreativni tek (9.400 m)

*Prijavnina za organizirane skupine (najmanj 10 prijavljenih) in prijavnina za družine 
(najmanj trije družinski člani, ki živijo na istem naslovu. Prijava velja s plačilom 
prijavnine! Najštevilčnejša skupina, ki bo imela prijavljenih največ tekačic in 
tekačev bo na dan prireditve prejela Kraški pršut! 

V ceno prijavnine je vključen tudi čip za enkratno uporabo. 
Če ima udeleženec svoj lastni čip, čipa (v vrednosti 3,00 EUR) ne plača.

cena za prijave cena za prijave cena za prijave
do 31.1.2015 od 1.2. do 28.2. od 1.3. do 11.3.

Posamezniki 26,00 EUR 35,00 EUR 45,00 EUR
Skupinska prijava
(najmanj 10 prijavljenih) *
Družinska prijava
(najmanj 3 člani) **

24,00 EUR 33,00 EUR 43,00 EUR

24,00 EUR 33,00 EUR 43,00 EUR

6. ŠPORTNI VRTEC:

Za otroke bo zagotovljeno brezplačno varstvo s športnim programom. Otroke bomo 
povabili tudi na otroški tek.

Športni vrtec bo organiziran v srednješolski športni dvorani (poleg dvorane, kjer bo 
potekal prevzem startnih številk); vrata bo odprl ob 9.30. uri in jih zaprl ob 13.30 uri. 
Za varstvo in športno animacijo bodo skrbele športne pedagoginje. 

Prijava otroka v športni vrtec je obvezna do petka, 20.3.2015

7. TRŽNICA KRAŠKIH DOBROT:

Tudi letos bo od 9.00 do 16.00 na prireditvenem prostoru organizirana tržnica 
kraških dobrot, kjer vam bo pester izbor ponudnikov omogočil nakup številnih kraških  
izdelkov, ki jih žal ne srečamo ravno pogosto na policah živilskih trgovin. 

Mogoče bo kupiti in degustirati vino, domači kozji in kravji sir. Čebelar bo ponujal 
izdelke iz medu, na voljo bodo domača žganja, in zdravilni darovi narave, ki bodo kot 
nalašč, da si napolnimo domačo lekarno za prihajajoče tedne.

Tržnica kraških dobrot pa vsekakor ne more potekati brez odličnih domačih kraških 
suhih mesnin in marmelad. 

Še prav posebna redkost pa je možnost nakupa tipičnih košulj (košev z majhno  
odprtino, s pokrovom ali brez, za nabiranje in skladiščenje lešnikov, orehov,  
kostanjev itd.) in kamnoseških izdelkov, zatorej še dodaten razlog, da obiščete 
tržnico kraških dobrot.

8. ŠPORTNI SEJEM:

Glavni pokrovitelji se bodo predstavili in omogočili ugoden nakup tekaške športne 
opreme na prodajnem mestu v športni dvorani.



9. VODEN POHOD SKOZI ŽIVI MUZEJ KRASA:

Živi muzej Krasa je novost turistično – rekreacijske ponudbe Krasa.  
Predstavlja slikovito območje posejano z neštetimi naravnimi danostmi. 

Tu spoznamo kraško pokrajino, biotsko raznovrstnost, kulturno, arheološko in 
geološko dediščino tega območja. Več kot 700 hektarjev veliko območje, z nekaj 10 
kilometrov urejenih in označenih poti, vabi da ga spoznate ob brezplačnem vodenem 
ogledu.

Pohod je za vse udeležence brezplačen. Štart ob 10 uri izpod štartnega balona.
Zaželjene prijave na tic.sezana@visitkras.info.

TIC SEŽANA
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana    
T: +386 5 731 01 28
M: +386 31 744 235     
E: tic.sezana@visitkras.info

10. MOŽNOST PRENOČEVANJA:

HOTEL PLISKOVICA
Pliskovica 11, 6221 Dutovlje
T: +386 5 764 02 50
M: +386 41 947 327
E: info@hostelkras.com

http://www.hostelkras.com/

Kapacitete:
- 35 ležišč v več posteljnih sobah
- 10 dodatnih ležišč

 

Stil, zmogljivost in udobje
M400 je izjemna kombinacija športnega dizajna, integriranega sistema GPS 
in naprednih funkcij za vadbo skupaj z mnogo funkcijami za sledenje vašim 
aktivnostim 24/7.

Živi za cilje
Premaknite svoje meje in se dvignite nad povprečje. S storitvijo Polar Flow si 
lahko določite cilje in jih tudi dosežete v vseh svojih disciplinah. M400 hrani 
tudi vaše osebne rekorde in vam sporoči, kdaj ste rezultat še izboljšali.

Deluje z GPS-om
M400 vam omogoča svobodo pri raziskovanju novih in bolj pustolovskih poti: 
z njim lahko merite svoj tempo, razdaljo in višino ter na koncu poiščete pot 
domov.

Zasnovan za življenje
M400 je ustvarjena za celodnevno uporabo med vadbo znotraj ali zunaj, saj je 
lahka, udobna in vodoodporna. Naj vas naprava vodi med vadbo, snema vašo 
aktivnost in vam pošilja opozorila, kdaj morate vstati in se razgibati. 

Storitev in aplikacija Polar Flow
Če M400 uporabljate skupaj s storitvijo in aplikacijo Polar Flow, imate dostop 
do vseh orodij, statistike in podpore, ki jo potrebujete za napredovanje. 
Izzovite svoje telo z novimi cilji, opravite svoje vadbe in spoznajte še več o 
svojem aktivnem življenjskem slogu.

Narejeno za vaše udobje
Sinhronizirajte vse svoje podatke vadbe med M400 in spletno storitvijo Polar 
Flow ter aplikacijo z Bluetooth Smart. Po zaključeni vadbi lahko hitro pregledate 
podatke o vadbi in analizirate svoje dosežke v aplikaciji Polar Flow.

#RunBeyondOrdinary
Tisti trenutek, ko med tekom prvič premaknete nogo, ko tekmujete sami s 
seboj. Tisti trenutek, ko ugotovite, da ste močnejši, kot ste mislili, in ko se 
počutite, da se nikoli več nočete ustaviti. To so trenutki onkraj običajnega. 
Trenutki, ko veš, da gradiš nekaj novega.Pridružite se nam in ugotovite, kaj 
je tako razburljivega.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK IN DISTRIBUTER: SPORT AGENT d.o.o., www.polar.com/sl
Prodajna mesta AGP PRO Kranj, ExtremeVital, Gajo Sport, Hervis, Intersport,  
Maxisport, Smole NM, Urana in servis Urca, Urarstvo Štimec.

Polar M400
za rekreativne športnike

Za vse rekreativne športnike, ki želijo napredno vodenje z vgrajenim GPS-om.
Vodenje temelji na osebnih podatkih in srčnem utripu posameznika, kar vam 
v celoti omogočajo edinstvene lastnosti Polarja.



Gender engineering tehnologija – 
različna po spolih glede na razlike v anatomiji med moškim in 
žensko.
Mizuno je razvil podplate za vsak spol posebej, da bi izboljšal 
funkcionalnost in udobje.

 
Wave tehnologija – 
kombinacija blaženja in stabilnosti v enem! Bistvo Wave
tehnologije je stabilna amortizacija.

»U4ic« 
tehnologija omogoča, da je podplat za 1/3 lažji ob enaki
funkcionalnosti blaženja in stabilnosti.

Wave Rider 18 
Hiter, zelo odziven nevtralen copat z dobro oporo in blaženjem, 
primeren za dolge tekaške razdalje. Izboljšan nadzor prehoda  
peta-prsti. Legendaren športni copat Rider daje še boljši 
občutek hitrosti in mehkobe. Primeren za tekače, ki nimajo 
večjih biomehaničnih težav.  
Lastnosti: Wave, Smooth Ride, U4ic tehnologija, Dynamotion fit, 
SR Touch sistem blaženja, Tayin mesh (nov zgornji material – 
bolj elastičen, močnejši in lažji).   
Teža: 260g (m) / 220g (ž). 

Preizkusite novo generacijo občutno  
lažjih tekaških copat Mizuno
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