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Prvenstvo Slovenije v dolgem trailu 

Vipavska dolina, 7.5.2022 

 

 

 

  



Gladiator, UTVV50, 50 km – dolgi trail 

Organizator: ŠD Ultra Trail Slovenia in Alpe Adria Adventurers d.o.o. 

Datum: Sobota, 7.5.2022, start ob 7.30 

Start: Vipavski križ, trg – 178 m 

Cilj: Vipava, Glavni trg – 108 m 

 

 



Profil proge in okrepčevalnice 

Okrepčevalnice: 4 + ciljna okrepčevalnica 

Okrepčevanice nimajo kozarcev, imejte svoje kozarce in bidone 

 

Okrepčevalnica 1 – Lože – 16,5 km 

Okrepčevalnica 2 – Podnanos – 27 km 

Okrepčevalnica 3 – Nanos Pleša – 34 km 

Okrepčevalnica 4 – Abram – 43 km 

Cilj – 50,6 km 

 

 

 

 

 

 



Na okrepčevalnicah lahko pričakujete: 

Vodo, energetske napitki in lahka hrana. Na cilju pijača, lahka prehrana. Topli obrok bo ob 
povratku v Vipavi v Kulturni dvorani. 
 

Timing: 

Čas meri PROTIME, za rezultate šteje BRUTO čas med skupnim štartom in ciljem! Skupinski štart 

je v Vipavskem križu. 

MERJENJE ČASOV: 0 km Vipavski križ, trg, Lože, 16,5 km, Podnanos – 27 km, Nanos Pleša – 34 km, Abram -43 km, Vipava 50,6 km. 

ČASOVNI LIMIT : cilj - 15 ur. 

( po pretečenem času bodo organizatorji progo zaprli in vse udeležence, ki so na progi napotili proti cilju po najkrajši poti. Okrepčevalnice 

bodo zaključile z delom, redarji na kontrolnih točkah bodo zapustili svoje položaje) 

Prijave: 

 
Do 8.4.2022 na spletni strani www.ultratrail.si, ter sistema AZS. 
 
Obvezna prijava na tek Gladiator - www.ultratrail.si. in preko sistema AZS! 
NA DAN PRIREDITVE NI PRIJAV ( velja za Prvenstvo Slovenije v dolgem trailu) ! 
 
Startnine: 75 € 
 
Podatke o plačilu prejmete po prijavi na spletni strani www.ultratrail.si (možno je plačilo preko bančnega nakazila in kreditne kartice). 
V primeru da želi klub plačati po prejetem računu, pošljete podatke za račun (naslov in ime tekmovalca) na mail:  info@ultratrail.si. 
 

Pogoji odpovedi: 

 
Udeleženci, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo nastopiti na dogodku in so štartnino že vplačali, lahko zahtevajo delno vračilo štartnine 
na: info@utratrail.si. Tekač mora pri zahtevi za vračilo predložiti uradni zdravstveni dokument (izvid, zdraviško potrdilo, itd). 
Upoštevajte naslednje: 

Vračilo 90% vplačila, v kolikor je prošnja za vračilo izdana pred 1. decembrom 2021. 

Vračilo 70% vplačila, v kolikor je prošnja za vračilo izdana med 1.decembrom 2021 in 28. februar 2022. 

Vračilo 50% vplačila, v kolikor je prošnja za vračilo izdana pred med 1. marcem in 23. aprilom 2022. 

Vračilo po 24. aprilu ni mogoče, ne glede na razlog zakaj se tekač ne udeleži tekmovanja. 

Prenos štartnih številk med tekmovalci je možen do 15. aprila 2022 
V primeru, da se tekač ne udeleži tekmovanja med 6. in 8. majem 2022, se ne glede na razlog, odreka tudi štartnemu paketu in vsem 
ostalim ugodnostim, ki jih imajo tekači. 
 

ODPOVED DOGODKA V IZREDNIH RAZMERAH 

V primeru odpovedi dirke zaradi višjih sil / izrednih razmer   Organizator se zaveže, da povrne štartnino v primeru prepovedi/nezmožnosti 
izvedbe prireditve zaradi izrednih razmer / višje sile kot sledi:   

Odpoved prireditve 4 mesece pred izvedbo 90% vračilo štartnine 

Odpoved prireditve do 2 meseca pred izvedbo 70 % vračilo štartnine in 20 % popust v naslednjem letu 

Odpoved prireditve do14 dni pred prireditvijo 60% vračilo štartnine in 20% popust v naslednjem letu 

Odpoved prireditve manj kot 14 dni pred datumom dogodka – ni vračil štartnin. 

 

Državno prvenstvo v dolgem trailu je organizirano pod okriljem Atletske zveze Slovenije. 

Delegata AZS na dogodku sta: Jure Bračko in Teodor Markoč. 

  



Opis proge: 

Start v Vipavskem Križu. Pot je speljana čez lepe panoramske vinorodne kraje: Vipavski Križ – Velike Žablje – Vrtovče – Erzelj – Goče – 

Socerb – Podnanos – prav na skrajni vzhodni rob Vipavske doline. Iz Podnanosa sledi strm vzpon do vrha nanoške planote in Pleše (1262 

m), skozi osrčje Nanosa lep spust v dolino na cilj – v center Vipave. GLADIATOR UTVV50 je ITRA/UTMB kvalifikacijska tekma 2020.   50 km 

ultra maratonska preizkušnja je postavljena v dolino, kjer je leta 394 potekala ena najpomembnejših bitk poznega rimkega obdobja, Bitka 

ob Mrzli reki oz bitka pri Frigidu. Bitka pri Frigidu, imenovana tudi bitka na reki Frigid, je potekala med 5. in 6. septembrom 394 med vojsko 

vzhodnega cesarja Teodozija I. in vojsko zahodnega rimskega vladarja Eugenija. S Teodozijevo zmago je bilo Rimsko cesarstvo še zadnjič v 

zgodovini združeno pod enim cesarjem. Prav tako je zmaga Teodozija prinesla dokončno versko prevado Krščanstva v Evropi. A dovolj o 

zgodovini, mi gremo raje teči v naravo, poskrbeli pa bomo, da boste o zgodbah iz te slavne bitke še veliko izvedeli… … in poskrbeli bomo, 

da boste po pretečenih 52 km, postali ponosni svobodni GLADIATORJI! 

Proge bodo označene v tednu pred prvenstvom z označevalnimi zastavicami višine 50 cm, zastavice so odsevne, rumeno rdeče barve. 

Proga je na nekaterih mestih stalno označena z lesenim kolom in kovinsko oznako UTVV pot/trail. Gpx in dodatne informacije o progi najdetje 

na spodnjem linku. 

https://ultratrail.si/sl/50-gladiator/ 

Program prireditve: 

Petek – nedelja 6.5. - 8.5.2022 

Izdaja štartnih številk - petek 6.5.2022 od 9.00 do 20.00 in sobota 7.5.2022 od 5.00 do 6.00. – Glavni Trg, Vipava. 

Štart: Vipavski križ, 7.5.2022 ob 7.30 

Predviden prihod zmagovalca v cilj v Vipavo: 12.00 

Podelitve absolutnim zmagovalcem po 17.00 (Vipava Glavni Trg) 

KATEGORIJE: 

1. Prvenstvo Slovenije v dolgem trailu - članice / Prvenstvo Slovenije v dolgem trailu člani 

( velja kot PS za rojene l.2004 in starejše) 

Prvenstvo Slovenije v dolgem trailu je namenjeno izključno  za  člane AZS. 

 

NAGRADE IN PRIZNANJA: 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo po 17:00 uri na prireditvenem prostoru v Vipavi. 

Prvi trije v absolutni moški in prve tri v absolutni ženski konkurenci prejmejo medalje in praktične nagrade. 

 

Obvezna oprema: 

Štartna številka vedno vidna 

Posoda za vodo (camel bag, bottle, soft flask …) omogoča avtonomijo med 2 okrepčevalnicama  

Astro folija 

Prva pomoč  

Vetrna jakna 

Mobilni telefon 

Primerni tekaški copati 

  



Prevozi na tekmi: 

50 – Gladiator: iz Vipave (zbirališče Vipava, Glavni Trg) do Vipavski Križ (štartno mesto) 

Prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, do ciljnega prostora. 

*Točna časovnica odhodov avtobusov bo znana naknadno. Zadnji avtobus starta iz Vipave približno 45 min pred začetkom tekme. 

ŠTARTNINA VKLJUČUJE 

personalizirana štatna številka, z RFID čipom 

štartni darilni paket 

ciljne vreče za vse tekme, vreče z oblačili s štartov bodo prIpeljanje v Vipavo 

okrepčevalne postaje z raznovrstno hrano, približno vsakih 12 km (pijača in hrana) 

tuši in garderobe v cilju 

topel obrok v cilju 

masaže za vse tekmovalce v cilju 

rimska finišer medalja za vse, ki pritečejo v cilj 

zdravniška prva pomoč na določenih točkah ob progi in stalno v cilju 

diploma o uspešno pretečeni razdalji ob razglasitvi uradnih rezultatov 

časovne meritve, vmesni časi in rezultati, spremljanje v živo preko spleta 

avtobusni prevozi iz centra (Vipava) na start 

TEKMUJE SE PO PRAVILIH AZS. 

SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJA: 

1. Zaradi izjemne zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne morejo tekmovati. 

2. Tekači morajo vso pot biti na uradni progi. Odgovornost vsakega tekača je, da pozna potek proge in je seznanjen z uradnimi označbami 

(zemljevidi so dosegljivi na spletni strani). Udeleženci, ki se oddaljijo od uradne proge ali jo namerno krajšajo bodo avtomatično 

diskvalificirani. 

3. Na nekaterih delih trasa poteka po cestah na katerih morate upoštevati veljavne cestno prometne predpise in se obnašati kot 

predpisuje zakon za vse udeležence v prometu. 

4. Samo tekačem s startno številko na vidnem mestu bo omogočen dostop do okrepčevalnice. Hrano in pijačo je treba pojesti in popiti na 

mestu okrepčevalnice. 

5. Uporaba palic je dovoljena vsem tekačem! (Rule 251 that replaces Rule 251 (Mountain Races) and Rule 252 (Trail Races) of the IAAF 

Competition Rules (NEW Rule approved by the IAAF Council in force from 1 January 2019)) 

6. Na določenih točkah bodo člani GRS in drugih medicinskih služb, ki bodo v stalnem kontaktu z vodstvom tekme. Vzdolž trase na najbolj 

izpostavljenih mestih bodo prostovoljci, ki bodo preverjali prisotnost udeležencev. 

7. Udeleženci morajo upoštevati osnovna načela obnašanja v naravi, ne smejo puščati odpadkov! Odpadke lahko odložijo na mestih, 

predvidenih za to. Udeleženec, ki tega pravila ne bo upošteval in ga kontrola pri tem opazi, bo avtomatsko diskvalificiran. 

8. Tekmovanje se izvede v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev (izjemno neurje, naravna 

katastrofa…). V takem primeru o odpovedi odloča vrhovna sodniška komisija.  

9. Udeleženec se zaveda in se strinja, da je tovrstna aktivnost organizirana in vodena s strani organizatorja in je opredeljena kot 

"ekstremen šport" in je kot taka podvržena nevarnostim in tveganjem, z vključujočimi poškodbami in lahko s smrtjo udeležencev. 

10. Prostovoljna prijava na tekmo se razume kot strinjanje s pravili tekme in vseh sprememb, ki jih mora organizator sproti po potrebi 

izvesti. 

 

Kontakt: Boštjan Mikuž, Tel.: 00386 51 338 559, Mail: info@ultratrail.si  


