
 

 

 

Q & A  

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 

1. Kje je startno mesto dogodka? 

Startno mesto in prijave so na voljo pri piknik prostoru pri Jurju v Kamniški Bistrici 

2. Kje je cilj dogodka? 

Cilj je pri Koči na Kamniškem sedlu, na vrhu stopnic. Tam se ustavi čas za posameznega tekmovalca 

3. Kje se teče in ali lahko sekam poti, ker poznam bližnjice? 

Teče se izključno po označeni in markirani planinski poti, brez bližnjic 

4. Ali bo prireditev organizirana v vsakem vremenu?  

Da, prireditev bo organizirana v vsakem vremenu, razen v izrednih okoliščinah, ko se lahko start zaradi vremena prestavi 

5. Kje lahko prevzamem startne številke za dogodek? 

Startne številke lahko prevzamete na TESTENINKI (Pasta party) v petek od 17.00-20.00 v Celju na savinjskem nabrežju. Tu bo 

svečana otvoritev in predstavitev vseh dogodkov. Prevzem bo možen tudi v nedeljo od 7.00 do 8.30 na prizorišču 

6. Ali se lahko prijavim na dan dogodka? 

Seveda lahko, ampak prijave na dan dogodka sprejemamo samo 30 minut pred startom na centralnem prizorišču. 

7. Ali lahko imam številko teka v žepu ali v nahrbtniku? 

Startna številka za udeležence, mora biti ves čas tekmovanja pripeta na prsi  in sicer na vidnem mestu 

8. Ali tudi pohodniki prejmejo startno številko? 

Ne, pohodniki startne številke ne prejmejo. Obvezna je registracija za tiste seveda, ki sodelujejo v sklopu dogodka. Start je lahko 

poljuben in sicer od 7.00 dalje 

9. Ali lahko kje odložimo garderobo pred startom? 

Garderobo označite in odložite pri prijavni službi, najkasneje do 30 minut pred startom. Od tu dalje jo bomo z žičnico prepeljali 

na cilj do koče, kjer jo boste lahko prevzeli 

 



10. Ali lahko tečem s psom? 

Ne, lahko pa sodelujete kot pohodnik s tem, da ne ovirate poteka tekmovanja in da pes ni nevaren ali napadalen 

11. Ali bodo na trasi okrepčevalnice? 

Na trasi bo ena okrepčevalnica in sicer v Koči pri Pastirjih  

12. Ali imam lahko na teku spremstvo, navijače? 

Lahko, ampak samo tako, da ne ovirajo udeležencev in poteka tekmovanja 

13. Kje bo na voljo hrana v cilju? 

Hrana bo na voljo za udeležence v koči, kjer jo boste lahko prevzeli z zapestnico, ki jo dobite ob prijavi  

14. Kdaj bo predvidena razglasitev? 

Razglasitev je predvidena ob 12.00 uri oz po prihodu zadnjih udeležencev v cilj 

15. Kako in kdaj se lahko vrnemo na startno mesto? 

Vračanje na startno mesto je poljubno. Lahko počakate vse udeležence in navijate do konca. Lahko s pohodom nadaljujete po 

okoliških hribih. Lahko pa se spočijete in počakate skupino za vračanje ter se ji pridružite. 

 

Želimo vam uspešen nastop in se vidimo v kratkem 


