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Polmaraton (21.098 metrov)  |  10ka s' Krasa (10.400 metrov)  

Klančarjevih 5 | Otroški teki 

 
Sežana 22. marec 2020, ob 11.00 uri | PRESTAVLJENO na 7. junij 2020 

 
1. RAZPIS 
 
KRAJ PRIREDITVE: Športni park v Sežani  
DATUM IN ČAS: Nedelja, 22. marec 2020  | PRESTAVLJENO na nedeljo, 7. junij 2020 

Start polmaratona (21.098 m), 10ka s' Krasa (10.400 m) in Klančarjevih 5 (5.800 m) bo ob 11.00 uri.  
Starti netekmovalnih otroških maratonov bodo od 9:40 ure naprej.  

 
IZVAJALCI: 

• Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 
• A.S.D Trieste Atletica 

 
2. PRIJAVA NA POL MARATON, 10ka s' Krasa in KLANČARJEVIH 5 
Prijavite se lahko preko spletne strani www.kraskimaraton.com. Podatki, zahtevani v spletni  prijavnici so: ime, priimek, datum 
rojstva, spol M/Ž, dolžina proge  21/10, klub, naslov in kraj, velikost majice, e-pošta, mobilni telefon, 
 
Vplačila startnin: IBAN: SI56013116030721806;  
BIC / SWIFT koda Banke Slovenije: BSLJSI2X 
 
Kot predprijavo bomo upoštevali le plačane prijavnice, ki bodo izpolnjene preko spletne strani, do vključno petka, 13. 3. 2020. 
Prijav po tem datumu ne bomo več sprejemali. Prijava na vse tri teke na dan prireditve je možna v primeru, da so še prosta 
mesta. 
 
Število prijav je omejeno na 3000 plačanih prijav! 
 
3. PRIJAVNINA za vse tekače, ki se prijavijo po 11. 3. 2020, za nov datum prireditve 7. 6. 2020 
Prijavnino lahko poravnate na številko TRR-ja: SI 56 01311 - 6030721806. Pr tem se držite navodil, ki jih boste dobili ob online 
prijavi.  
 

1. Prijavnina:   
 

Plačilo do dne Posamezniki Organizirane skupine  
24. 01. 2020 28,00 € 26,00 € 
25. 01. – 27. 02. 2020    17.05.2020 31,00 € 29,00 € 
28. 02. – 13. 03. 2020   18.05.2020 – 29.05.2020 37,00 € 35,00 € 
Prijava na dan prireditve (če so prosta mesta) 45,00 / 

 
 
*prijavnina za organizirane skupine (najmanj 10 prijavljenih) in prijavnina za družine (najmanj trije družinski člani, ki živijo na istem naslovu) 
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Prijavnina velja le za posamezne prijave. 
*Do 10.3.2020  15. 5. 2020 je vračilo prijavnin možno, vendar se zaračunajo administrativni stroški v višini 10,00 eur.  
**Od 11.3.2020 do 27.3.2020  16. 5. 2020 – 10. 6. 2020 je vračilo prijavnine mogoče le z zdravniškim potrdilom! 
 
Oproščeno DDV po 42/1/12, 14 ZDDV-1 ter 132(1)(m,o) direktive 2006/112/ES  
 
Opozorilo: Prijava velja le s plačilom prijavnine. Zadnji dan za prijavo in plačilo je PETEK, 29. 5. 2020 oziroma do zapolnitve 
mest (3000 tekačev)! Vsa plačila, ki bodo nakazana po 29. 5. 2020, se ne bodo vračala! 

 
Cena vključuje: Organizirano tekaško prireditev, varovanje trase, okrepčila na progi in na cilju, topli obrok, merjenje in objava 
rezultatov, pokale in nagrade za prve tri najboljše, nagrade za tri najhitrejše v svoji kategoriji na 21 km ter zdravniško oskrbo.  
 
Vsi udeleženci tekov bodo prejeli:  jubilejno darilo, promocijski material, štartno številko s čipom, spominsko medaljo ter se 
okrepčal s kraško joto s klobaso (jota je primerna tudi za vegane). Tisti udeleženci tekov, ki so ob prijavi sporočili številko 
mobilnega telefona bodo po prireditvi prejeli SMS z doseženim rezultatom. 
 

2. Prijavnina za PRIJATELJSKI paket (Mali kraški maraton in Istrski maraton – katerakoli razdalja): 
 

datumi Prijateljski paket 

  23.1.2020 52,00 € 

27.2.2020 58,00 € 

13.3.2020 67,00 € 
 
* prijavnina velja le za posamezne prijave. 
 
Oproščeno DDV po 42/1/12, 14 ZDDV-1 ter 132(1)(m,o) direktive 2006/112/ES  
 
Opozorilo: Prijava velja le s plačilom prijavnine. Zadnji dan za prijavo in plačilo je PETEK, 29. maj 2020 oziroma do zapolnitve 
mest (3000 tekačev)! Vsa plačila, ki bodo nakazana po 29. maj 2020, se ne bodo vračala! 
 
*Do 10.3.2020 je vračilo prijavnin možno, vendar se zaračunajo administrativni stroški v višini 10,00 eur. Pri vračilu prijavnine 
PRIJATELJSKEGA PAKETA se vplačano prijavnino vrne le v celoti z odbitkom administrativnih stroškov. 
 

ODJAVA PRIJATELJSKI PAKET 
Do 10.3.2020 je vračilo prijavnin možno, vendar se zaračunajo administrativni stroški v višini 
10,00 eur.  
Pri ODJAVI od PRIJATELJSKEGA PAKETA, je možna odjava le od obeh tekov in se vplačano pri-
javnino vrne v celoti z odbitkom administrativnih stroškov. 
  
ZAMENJAVA TEKAČA PRI PRIJATELJSKEM TEKU 
. zamenjava tekača v prijateljskem teku je mogoča le na dan prireditve. 
  
 
**Od 11.3.2020 do 27.3.2020 je vračilo prijavnine mogoče le z zdravniškim potrdilom! 
 
Cena vključuje: Organizirano tekaško prireditev, varovanje trase, okrepčila na progi in na cilju, topli obrok, merjenje in objava 
rezultatov, pokale in nagrade za prve tri najboljše, nagrade za tri najhitrejše v svoji kategoriji na 21 km ter zdravniško oskrbo.  
 
Vsi udeleženci tekov bodo prejeli:  jubilejno darilo, promocijski material, štartno številko s čipom, spominsko medaljo ter se 
okrepčal s kraško joto s klobaso (jota je primerna tudi za vegane). Tisti udeleženci tekov, ki so ob prijavi sporočili številko 
mobilnega telefona bodo po prireditvi prejeli SMS z doseženim rezultatom. 



Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, SI - 6210 Sežana  |  t: 05 730 14 80  m: 051 339 759  www.kraskimaraton.si 

 
4. TEKMOVALNE KATEGORIJE NA 21 KM 
Sistem za merjenje časov bo Myplas s čipi na štartni številki, kar pomeni, da čipi ne morejo biti  lastniški in ni dodatnih popu-
stov. 

Kategorija/leta (M in Ž) Leto rojstva 
A do 30  1991 – 2002 
B 30 – 34 1986 – 1990 
C 35 – 39 1981 – 1985 
D 40 – 44 1976 – 1980 
E 45 – 49  1971 – 1975 
F 50 – 54  1966 – 1970 
G 55 – 59  1961 – 1965 
H 60 – 64  1956 – 1960 
I 65 – 69  1951 – 1955 
J nad 70 1950 in starejši 

*na polmaratonu lahko nastopijo tekači in tekačice letnik 2001 in starejši/še, izjeme niso možne; Ome-
jitve so določene skladno s pravili AZS in IAAF. Vsako potvarjanje letnika bo obravnavano kot kršitev 
pravil. S prijavo jamčite, da so vsi podatki točni. 

5. OBJAVA REZULTATOV  
 
Neuradni rezultati bodo objavljeni ob 12.45 uri na oglasni deski na prireditvenem prostoru, rok za  
ugovore pa je na dan prireditve, do 13.00 ure pri glavnem sodniku prireditve. Končni rezultati bodo  
objavljeni na spletnih straneh Malega kraškega maratona. Vsi, ki boste na prijavnico napisali številko  
mobilnega telefona, boste po SMS-u prejeli svoj doseženi čas. 
 

 
6. TRASA PROGE 
 
Vsi teki se začnejo in končajo v Športnem parku Sežana.  
Trasa polmaratona bo potekala po ulicah Sežane skozi Lipico, kjer prestopimo državno mejo. Iz Bazovice tečemo proti Padri-
čam, Trebčam in preko Orleka nazaj proti Sežani. Proga je skoraj v celoti asfaltirana. 
 
Proga 10ka s' Krasa na 10 km poteka od Sežane, skozi Živi muzej Krasa in nazaj do Sežane. 
 
Proga Klančarjevih 5 poteka iz Orleka v Sežano v celoti po asfaltu. 
 
7. PODELITEV NAGRAD 
 
Razglasitev rezultatov in podelitve priznanj bo takoj po prihodu tekmovalcu v cilj na glavnem odru  
startno – ciljnem prostoru. Na glavnem odru bodo nagrajeni prvi trije (BRUTO ČAS) najhitrejši v absolutni  
konkurenci pri moških in ženskah na maratonu in 10ka s' Krasa. 
 
Nagrajeni bodo tudi prvi trije po kategorijah na 21. kilometrov, ki bodo nagrade dvignili s štartno številko (obvezno!) na IN-
FORMACIJAH v športni dvorani po 13.30 uri. 
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8. ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju maratona je organizirana rediteljska in zdravniška 
služba. 
Priporočamo, da tekači, do 30 dni pred tekmovanjem, opravijo preventivni zdravstveni pregled in pridobijo potr-
ditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor.  
 
9. SPLOŠNA DOLOČILA 
Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS, po tem razpisu in pravilih Mednarodne atletske federacije IAAF. Organizator si pri-
držuje pravico do spremembe razpisnih pogojev ter programov prireditve.  
 
Razpis je objavljen na www.kraskimaraton.com in na sedežu Zavoda ŠTIP. 

Tekači ste dolžni spoštovati navodila in priporočila organizatorjev. V primeru nespoštovanja posredovanih navodil in pripo-
ročil organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe in druge posledice, ki bi utegnile nastati tekačem. 

Organizatorji tekače pred začetkom prireditve seznanimo o vseh bistvenih elementih izvedbe prireditve, še posebej o var-
stvenih ukrepih, načinu prijave, tekmovalnih kategorijah in trasah. 

 
10. INFORMACIJE 
 
www.     kraskimaraton.si 
E:     info@kraskimaraton.si 
T (Slo):      +386 (0)5 730 14 80 
M (Slo):      051 339 759  – Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana  
 

 
 
 
 

Želimo vam veliko tekaških užitkov. 
 

Organizacijski odbor  
20. malega kraškega maratona 


