4. Ultra-Trail® Vipavska dolina – UTVV 30 – državno prvenstvo
v gorskem maraton – »Long distance«
Tekma šteje 2 kvalifikacijski točki za Ultra-Trail du Mont-Blanc®

1. ORGANIZATOR:
Športno društvo TURA v sodelovanju z Združenjem za gorske teke pri AZS
2. DATUM:
sobota, 12. 5. 2018, start ob 10.00 uri
3. START:
vas Goče, nadmorska višina: 275 m
4. CILJ:
Kamp Tura, Gradišče pri Vipavi, nadmorska višina 311m
5. PROGA:
Start v Gočah, po kolovozih nad Mančami, skozi Podrago do Podnanosa, kjer se začne strm
vzpon na južni rob Nanoške planote. Proga je speljana po izredno slikovitem in razglednem robu
do najvišje točke teka – Pleša (1.262 m). Tekači nadaljujejo pot skozi osrčje Nanosa (Turistična
kmetija Abram) do lepega spusta v Vipavsko dolino proti cilju – Gradišče pri Vipavi.
Dolžina je 30 km, skupna višinska razlika vzpona je 1.450 m ter spusta 1.440 m (glej profil
proge).
6. KATEGORIJE:
Kategorije, ki štejejo za državno prvenstvo so razdeljene na:
UTVV 30 absolutno:
ženske
moški

7. TIMING:
Merjenje časa bo potekalo z mobilno aplikacijo (brez čipov) na osnovi vidnih štartnih številk.
8. OKREPČEVALNICE:
Na progi je razporejenih 5 okrepčevalnic (glej profil proge).
Tekmovalcem bodo na voljo voda, energetski napitki in lahka hrana. Na cilju čaka udeležence
pijača, lahka prehrana s sadjem in topli obrok ter sanitetni prostori (WC, Tuš).
9. ODDAJA OPREME:
Opremo udeleženci oddajo v zato pripravljenih vrečkah na predvidenem prostoru v soboto 12.
maja, ter med 7. in 9. uro v soboto v Osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi. Namenjeno vsem
tekačem, ki želijo, da imajo ob prihodu v cilj že pripravljena oblačila za preobleči.
10. ČASOVNI LIMIT TEKMOVANJA:
Na UTVV 30 ni časovnega limita.
11. NAGRADE IN PRIZNANJA:
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo ob 14:00 uri na ciljnem/prireditvenem
prostoru – Kamp Tura.
Po kategorijah prejmejo prvi trije medalje in praktične nagrade.
12. PRIJAVA NA TEKMOVANJE:
- Preko spletne strani organizatorja najkasneje do vključno 23. 4. 2018 ali do zapolnitve
limita 300 plačanih prijav.
- Prijava je potrjena, ko je plačana startnina.
- Prijavnine se ne vrača ali prenaša na naslednje leto.
- Omejitev 300 potrjenih prijav, prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil.
- Lista prijavljenih s startnimi številkami bo objavljena na www.ultratrail.si
- Prijava na kraju tekmovanja NI mogoča.
13. PLAČILO STARTNINE:
Prijava in plačilo do vključno 23. 4. 2018: 35 EUR.
Startnina se plača na račun organizatorja do zgoraj navedenega datuma:
prejemnik:
naslov:
kraj:
država:
namen:
IBAN:
BIC Banke:

Športno društvo TURA
Ulica Gradnikove brigade 15
5271 Vipava
SLOVENIJA
T30 ime in priimek
SI56 6400 0940 1040 482
HKVI SI 22

- Ne pozabite navesti ime in priimek tekmovalca.
- Startnine se zaradi zahtevne organizacije ne vrača.
14. STARTNINA VKLJUČUJE:
- praktično nagrado,
- okrepčevalnice na progi z napitki in prigrizki,

-

meritev časa,
topli obrok in pijača na cilju,
tuši na cilju,
zagotovljena zdravniška in reševalna služba,
prevoz na štartni prostor,
prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, do ciljnega prostora,
štartno številko.

15. IZDAJA STARTNIH ŠTEVILK:
- v petek, 11. maja od 10. do 19. ure – Kamp Tura
- v soboto, 12. maja od 7. do 9. ure – Osnovna šola Draga Bajca Vipava
17. SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJA:
- Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
- Tekači morajo imeti predhodne izkušnje v gorskih tekih, ne smejo imeti vrtoglavice,
biti morajo dobro fizično pripravljeni.
- Zaradi izjemne zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne morejo tekmovati na
100UTVV in UT50, mlajši od 14 let pa ne morejo tekmovati na T30.
- Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena
varnost udeležencev (izjemno neurje …). V tem primeru o rezervni varianti proge ali
celo odpovedi odloča organizator prireditve.
- Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na ključnih mestih bodo tudi
redarji (prostovoljci), ki bodo pomagali pri usmerjanju.
- Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in
uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo. Če več kot
200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte
možnosti nadaljevanja.
- Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko.
- Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo
- Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop
mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).
18. DODATNE INFORMACIJE:
Boštjan Mikuž
+386 51 338 559
info@ultratrail.si

