Q&A
NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
1.

Ali bo prireditev organizirana v vsakem vremenu? Imamo mogoče tudi plan B?

Da, prireditev bo organizirana v vsakem vremenu. Če bo Savinja poplavljala med Letušem in Mozirjem, bo trasa potekala po
glavni cesti, kar je v preteklosti že bilo izvedeno.
2.

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 pred startom na posamezni lokaciji starta.
3.

Ali se lahko prijavim na dan dogodka?

Seveda lahko, ampak prijave na dan dogodka sprejemamo samo na centralnem prizorišču v Celju in sicer od 6.15 ure dalje.
4.

Ali lahko spremenim traso?

Lahko, ampak spremembo uredite na centralnem prizorišču v Celju.
5.

Ali lahko imam številko teka v žepu ali v nahrbtniku?

Startna številka mora biti ves čas tekmovanja pripeta na prsi in sicer na vidnem mestu
6.

Kako pridem do mesta starta in ali vozijo do tja tudi avtobusi in od kod?

Do mesta starta lahko pridete z lastnim prevozom ali avtobusom, ki ga zagotovi organizator. Cena za prevoz do startov vključno z
Letušem je 7 EUR. Od Mozirja dalje proti Logarski dolini je cena za prevoz 10 EUR. Avtobus v Celju starta pri mostu (Celje-Laško)
pri fontani (na parkirišču za avtodome).
7.

Kdaj startajo avtobusi?

Avtobus za najdaljše trase: Logarska dolina, Solčava, Luče Ljubno starta ob 6.00 uri. Najprej odloži tekmovalce pri slapu Rinka na
najdaljši trasi. Pred startom se vrne proti Celju in sproti odloži v Solčavi, Lučah in Ljubnem. Potem se vrne v Celje. Tu ob cca 9.30
naloži trase Nazarje, Mozirje, Letuš, Polzela
8.

Ali lahko kje odložimo garderobo pred startom?

Garderobo označite in odložite v avtobusu. Ta se vrne na mesto starta v Celje, kjer naša ekipa prevzame garderobo in jo odpelje
do centralnega prizorišča, kjer vas bo čakala, dokler se ne vrnete v cilj. Garderobo lahko odložite in prevzamete tudi na
centralnem prizorišču v prijavni službi.
9.

Ali lahko zamenjam traso teka?

Traso teka lahko zamenjate na centralnem prizorišču v petek ali v soboto zjutraj pri prijavni službi ali merilni ekipi.
10. Ali lahko tečem s psom?
Lahko, samo, da ne ovira poteka tekmovanja in da ni nevaren in napadalen

11. Ali bodo na trasi okrepčevalnice in kaj bo na voljo?
Na vsakem mestu starta bo postavljena okrepčevalnica. Okrepčevalnice bodo tudi vmes, med mesti posameznih startov. Na
okrepčevalnicah bo voda, napitki, coca cola, banane, pomaranče...)
12. Ali imam lahko na teku spremstvo?
Lahko, ampak samo tako, da ne ovira udeležencev in da sodeluje v skladu s CPP
13. Ali bodo v cilju tuši in garderobe?
Da, nedaleč stran v Mestnem parku, pri tenis igriščih se bo mogoče stuširati in preobleči.
14. Kje bo na voljo hrana v cilju?
Hrana bo na voljo centralnem prizorišču, kjer bo mogoče kupiti tudi pijačo.
15. Ali bodo na voljo v cilju tudi masaže za udeležence
Da, v sodelovanju z glavnim partnerjem dogodka TERME SNOVIK, bomo udeležencem v šotoru nudili masažo in sprostitev po
dogodku

