
PRAVILNIK PRIREDITVE "Run2Urban 2022"

Organizator: Mediaevent, Me skupina d.o.o., Kamniški breg 2, 2351 Kamnica

PRAVICA SODELOVANJA
Rekreativne tekaške prireditve “Moja elektrarna RUN2URBAN” se lahko udeleži ženska ali
moška dvojica, ki se prijavi preko spletne strani www.run2urban.si  in vplača štartnino.
Pogoj za udeležbo je: 
  ženska ali moška dvojica trail tekačev
  zdrav, vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo in zdravstveno sposobni za 
tekmovanje

OPIS TRASE IN ZNAČAJ PRIREDITVE
Vsaki dvojici se meri čas teka. Zanimiv boj se bo bil za najhitrejše dvojice in „najboljši 
povprečni čas“ izmed vseh dvojic. Ekipa, ki se bo najbolj približala povprečnemu času 
vseh ekip, bo prejela posebno praktično nagrado. Torej bodo ekipe vse do prihoda 
zadnje ekipe v cilj negotove, kateri sta zmagovalni dvojici in katera je najbolj povprečna 
dvojica . Nagrado torej prinaša tudi najbolj povprečen tek.
V kolikor bi se zgodilo, da bi imeli dve ekipi (ali več ekip) enak približek povprečnega 
časa, bo organizator izvedel žreb med temi dvojicami, ki bo odločil o dobitniku nagrade. 

Vsaka ekipa prejme na startu kontrolni karton z zemljevidom in natančno zarisano traso.
Proga je markirana s smerokazi. Na večjih razpotjih in kontrolnih točkah so prisotni člani 
organizatorske ekipe. 

Proga je dolga 15 km (od štarta do cilja) in ima 5 kontrolnih točk – Panorama, Sv. Urban, 
Puklova kapela, Oset grič in Kužno znamenje. Vodni postaji sta na kontrolnih točkah Sv. 
Urban in Oset Grič. Obvezen je lasten lonček za vodo (vodni meh, bidon). 
Udeleženci se prostovoljno, v skladu s svojimi fizičnimi sposobnostmi odločijo v kakšnem
tempu bodo tekli. Dvojica mora celotno traso preteči skupaj. Dvojice štartajo v 60 sek 
štartnem intervalu, torej po izžrebanem vrstnem redu prijav. Pomembno je le, da v času 
od štarta do najkasneje 13:30 dvojica preteče traso z zastavljenimi kontrolnimi točkami. 

Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba
bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo.
Tekmovalci  lahko prostovoljno  odstopijo  od  tekme na kontrolnih  točkah.  Svoj  odstop
morajo takoj sporočiti organizatorju (kontakt na kontrolnem kartonu).
Tekmovalec mora traso premagovati  sam. Oskrba in spremstvo spremljevalne ekipe je
dovoljena izključno na kontrolni točki Sv. Urban.
Tekmovalci morajo ves čas tekme nositi štartno številko na vidnem mestu.

Na vsaki kontrolni točki dobi ekipa pri članu organizatorja žig na kontrolni karton.
Dvojice morajo v cilj prispeti skupaj in v cilju ustavi čas pri organizatorski ekipi. Čas ekip,
ki bodo na cilj prispele po 13:30, ne bo štel med veljavne (in ne bo upoštevan v rezultatu

povprečnega časa vseh ekip). 

http://www.run2urban.si/


Vsak udeleženec teče na lastno odgovornost in skrbi za svojo varnost. Po javnih
prometnicah teče v skladu z Zakonom o cestno-prometnih predpisih (posebej pozorni

pri prečkanju cest na prehodih za pešce!). Organizator ne odgovarja za morebitne
poškodbe ali škodo, ki si jo povzročijo udeleženci sami ali proti tretji osebi. Vsi

udeleženci ob prijavi na prireditev izjavljajo, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo
utrpeli v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bodi tožili ali zahtevali nadomestila od

organizatorja. 

ZAGOTAVLJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI 
V času prireditve med 9.00 in 13.30 bo za zagotavljanje nujne medicinske pomoči

prisoten dežurni zdravstveni delavec. Na razpolago bo za nudenje nujne medicinske
pomoči, v kolikor bi se kateri od udeležencev poškodoval. 

Vsi udeleženci morajo upoštevati pravilnik prireditve ter vsa navodila rediteljev in 
organizatorja na kontrolnih točkah.
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