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KJERKOLI  14. JUNIJ 2020, KADARKOLI 

 
1. RAZPIS VIRTUALNI MALI KRAŠKI MARATON 
 
KRAJ PRIREDITVE: KJER VAM JE NAJLJUBŠE  

DATUM IN ČAS: Nedelja, 14.6.2020 

ORGANIZATOR: 

• Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

 

2. PRIJAVA NA virtualni Mali kraški maraton 

✓ prijave odpremo 29. maja 2020 na www.kraskimaraton.si, 

✓ sodeluje lahko vsak, ki je sposoben preteči ali prehoditi v kosu vsaj km, 

✓ progo si določite sami, 

✓ ob prijavi, dobi tekač na meil unikatno povezavo za nalaganje pretečene 

trase, na povezavi tekač posreduje: 

• Datoteko GPX 

• Zajem zaslona, kjer je vidna trasa in rezultat (JPG, PNG) 

• Povezavo do javno dostopne trase na spletu 

 

3. PRIJAVNINA 

Prijavnine NI 

Ob prijavi si tekač zagotovi:   

- medaljo  
- bon za popust v Hervisovih trgovinah 

- sodelovanje v naključnem žrebu za bogate nagrade  

 

5. OBJAVA REZULTATOV      

Rezultati ne bodo objavljeni. 

 

http://www.kraskimaraton.si/
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6. TRASA PROGE 

Tekači si lahko izberete poljubne razdalje kjerkoli želite. 

 

7. PODELITEV NAGRAD 

Razglasitve rezultatov ne bo, saj virtualni maraton ne bo tekmovalno naravnan. 

Nagrajeni bodo naključno izžrebani tekači. 

 

8. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vsakdo teče na lastno odgovornost.  

 

9. SPLOŠNA DOLOČILA 

Razpis je objavljen na www.kraskimaraton.com in na sedežu Zavoda ŠTIP. 

Tekači ste dolžni spoštovati varnostna navodila, ki bodo takrat veljala, ustrezne 
zdravstvene in ostale ukrepe, da ne ogrožate sebe ali drugih. 
 

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 in VIRTUALNEGA MARATONA 


