ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS
SEŽANA , K OSOVELOVA ULICA 1 C , 6210 SEŽANA
RAZPIS - TEKAŠKI POZDRAV JESENI NA KRASU
KRAJ PRIREDITVE:
LIPICA: Kobilarna Lipica, Živi muzej Krasa
DATUM IN ČAS:
Sobota, 12. novembra 2022
Organizator: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
DOLŽINA IN POTEK TEKOV:


tek na 10 km ob 11:00

Trasa je speljana po urejenih makadamskih kraških cestah skozi zavarovano območje Kobilarne Lipica
in skozi Živi muzej Krasa. Trasa je krožna.
Zeleni pašniki, beli lipicanci in stoletni drevoredi so idealna kulisa za vse ljubitelje rekreacije. Odkrijte
zavarovano območje Kobilarne Lipica v družbi 300 belih lipicancev.
Odtecite 9.400 m kilometrov med belimi ograjami in stoletnimi drevored, po Živem muzeju Krasa
neprecenljivo zakladnico kraških pojavov in mimo Kamnoloma Lipica I največjega kamnoloma družbe
Marmor Sežana d.o.o.


tek na 6 km ob 11:00

Trasa je speljana po urejenih makadamskih kraških cestah skozi zavarovano območje Kobilarne Lipica
in mimo Kamnoloma Lipica I. Trasa je krožna.
Zeleni pašniki, beli lipicanci in stoletni drevoredi so idealna kulisa za vse ljubitelje rekreacije. Odkrijte
zavarovano območje Kobilarne Lipica v družbi 300 belih lipicancev.


Pohod po Živem muzeju Krasa ob 10:00

DOLŽINA POTI: med 8 in 10 km
TEŽAVNOST: srednje zahtevna, primerno tudi za družine
ČAS HOJE: 4 ure
VODI: Planinsko društvo Sežana
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ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS
SEŽANA , K OSOVELOVA ULICA 1 C , 6210 SEŽANA
PRIJAVA in STARTNINA:
Prijave sprejemamo na spletni strani www.tekaskipozdrav.si najkasneje do 9. novembra 2022
Prijavo in plačilo prijavnine je mogoče izvesti do vključno 9.11. 2022. Po tem datumu bo prijava
možna še na dan prireditve, če bodo prosta mesta. Število prijav je omejeno.
Prijava je popolna šele, ko je plačana prijavnina.
Vplačila startnin so na TRR pri UJP: IBAN: SI56 0110 0600 8334 748
Vplačila startnin iz tujine: IBAN: SI56 0110 0600 8334 748; BIC / SWIFT koda Banke Slovenije :
BSLJSI2X
ŠTARTNINA

Posamezniki
Skupinska prijava *
pohod

cena za prijave
do 27. 10.2022

Cena za prijave

25,00 EUR

30,00 EUR

22,00 EUR / osebo

25,00 EUR / osebo

28.10 – 9.11.2022

cena za prijave
na dan prireditve
40,00 EUR

15 EUR / osebo

20 EUR

Otroci do 12 let 7 eur

Otroci do 12 let 10 eur

* organizirane skupine (najmanj 10 prijavljenih)
DDV je oproščen v skladno z 12. točko 42. člena ZDDV-1.

MERJENJE ČASA IN PODELITEV MEDALJ

Personalizirano merjenje časa se na prireditvi ne izvaja. Na cilju bo postavljen semafor, kjer si bo vsak
tekmovalec lahko prebral svoj čas teka.
Podelitev bo potekala za tekače na 6 km ob 11.30 in za tekače na 10tki ob 12:00 v cilju. Medalje
prejmejo prvi trije tekači absolutno, ženske in moški na obeh razdaljah.
PRIJAVNINA ZAGOTAVLJA
Prijavnina za 6 km in 10 km vključuje: štartno številko, vstopnico v kobilarno Lipica, popust za
vstopnico za spremljevalce tehnično varovanje tras, okrepčevalnice, medicinsko asistenco, spominsko
medaljo, topel obrok - kraško joto ter kupon za degustacijo na martinovanju
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ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS
SEŽANA , K OSOVELOVA ULICA 1 C , 6210 SEŽANA
Vstopnina v kobilarno Lipica vključuje:


Neomejeno zadrževanje na posestvu Kobilarne Lipica v odpiralnem času



Ogled treninga lipiške jahalne šole ( ob 15 uri)



Spoznavanje z več kot 300 lipicanci



Vodeni ogledi (ob 14:00 uri) ali samostojni ogled kobilarne



ogled najstarejšega hleva Velbanca



ogled Jubilejnega hleva



sprehod po stoletnih drevoredih



ogled Muzeja Lipikum



ogled Muzeja kočij



ogled Galerije Avgusta Černigoja



vstop v trgovinico s spominki

Prijavnina za Pohod po Živem muzeju Krasa vključuje: vodenje z usposobljenim vodnikom, vstopnica
za Kobilarno Lipica in jota na koncu.
ZDRAVSTVENA OSKRBA
Na prizorišču bo veš čas prireditve prisotno reševalno vozilo z zdravstvenim tehnikom in z zdravnikom,
ki bo na razpolago za vse tekače in obiskovalce. Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost.
Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti v primeru poškodb ali drugih posledic za tekače pod
vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc. Organizatorji odsvetujemo vsakršno konzumiranje
alkohola ali drugih opojnih substanc pred začetkom teka in med tekom.
Tekači se strinjate, da z udeležbo na tekaški prireditvi prevzamete tipična tveganja, ki izvirajo iz tekaške
športne discipline. Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz neresničnih
ali zamolčanih podatkov.
Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za škodne dogodke v primerih višje sile. V primeru slabega
vremena ste tekači dolžni tek prilagoditi vremenskim razmeram (npr. spolzka proga), da se izognete
poškodbam, ki bi lahko nastale (npr. zvini, zlomi).
S prijavo tekači potrjujete, da so podatki, ki ste jih zapisali oz. podali pri prijavi, resnični. Izjavljate, da
ste zdravi, vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo in zdravniško pregledani. Upoštevali boste vsa
navodila organizatorjev in sodelovali na lastno odgovornost. Potrjujete, da pristajate na tveganja v
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zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne boste zahtevali kakršnihkoli odškodninskih
zahtevkov.
SPLOŠNA DOLOČILA
Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe razpisnih pogojev in programa prireditve. Razpis
je objavljen na spletni strani www.tekaskipozdrav.si
Do 30.10.2022 je vračilo prijavnin možno, vendar se zaračunajo administrativni stroški v višini 8,00 eur,
Po 1.11.2022 je vračilo možno le z zdravniškim potrdilom in plačilom administrativnih stroškov 8,00
eur.
Tekači ste dolžni spoštovati navodila in priporočila organizatorjev. V primeru nespoštovanja
posredovanih navodil in priporočil 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 varstvenih ukrepih, načinu prijave in trasah.
ODPOVED PRIREDITVE
V primeru zaprtja avtoceste ali druge višje sile, na katero organizatorji ne moremo vplivati, se tekma
lahko odpove oz. prekine.
Organizatorji si pridržujemo tudi pravico do odpovedi prireditve, vendar le zaradi višje sile oziroma
dogodkov, na katere ne moremo ali nismo mogli vplivati in nam onemogočajo izvedbo prireditve na
tak način, da bi lahko zagotovili nemoten potek prireditve oziroma ustrezno stopnjo varnosti za
udeležence, ki jo terjajo pravila profesionalne skrbnosti.
Organizatorji si pridržujemo pravico do prestavitve datuma prireditve. Organizatorji se zavezujemo
storiti vse, kar je v naši moči, da do odpovedi prireditve ne pride. V primeru, da bi odpoved bila
potrebna, se zavezujemo že prijavljene udeležence o tem takoj obvestiti preko kontaktnih podatkov,
ki so jih posredovali ob prijavi na spletni strani organizatorja ter, kolikor je mogoče, tudi preko sredstev
javnega obveščanja. Vsi tekači so o tem seznanjeni ter se zavedajo in strinjajo, da v primeru odpovedi
prireditve odjave od tistega dne ne bodo več mogoče, prav tako ne bodo več mogoči zahtevki za vračila
že vplačanih prijavnin.

INFORMACIJE
o
o
o

na spletnih straneh: www.tekaskipozdrav.si
e-pošta: info@sport-sezana.com
telefon: 05/73-01-480– Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežan
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