
 

PREMIERNI TEKAŠKI DOGODEK, KI POVEZUJE SLOVENIJO IN HRVAŠKO 

LOKACIJA DOGODKA: Startno prizorišče dogodka je Kanegra (Hrvaška). Ciljno prizorišče je Marina Portorož. 

DATUM IN URA DOGODKA: Sobota, 22. april ob 10.00 uri. 

BRIEFING: za vse udeležence bo organizirana predstavitev in sicer 15 minut pred startom, torej  ob 9.45 v Kanegri na 

startnem prizorišču. 

PREDPRIJAVE: Izključno preko spletne prijavnice TUKAJ:   

 http://www.protime.si/prijava/parenzana-marathon ALI 

 http://oceanlavaparenzana.eu/parenzana-marathon/  

PRIJAVE: Na dan dogodka se sprejemajo v Kanegri (Hrvaška) na startnem prizorišču ob morju. 

CENA STARTNINE: 

DOLŽINE / DATUM PLAČILA 21.2.-21.3. do 15.00 ure 22.3.-17.4. do 15.00 ure 18.4. dalje in na dan dogodka 

6 km FUN RUN 15 EUR 17 EUR 19 EUR 

13 km, 21 km POSAMEZNIKI 18 EUR 22 EUR 26 EUR 

13 km, 21 km ŠTAFETA (2 člana) 32 EUR 36 EUR 40 EUR 

21 km ŠTAFETA (3 člani) 42 EUR 46 EUR 50 EUR 

Klubi, organizacije in podjetja 
(10 in več udeležencev) 

POPUST -2 EUR/OSEBO POPUST -2 EUR/OSEBO POPUST -2 EUR/OSEBO 

 

PRIJAVA VSEBUJE: Ob vplačani startnini udeleženci prejmejo spominski nahrbtnik dogodka, funkcionalno-tekaško 

majico dogodka (predprijavljeni s plačano startnino), darila pokroviteljev dogodka, zavarovanje odgovornosti, 

spominsko medaljo dogodka, spominsko diplomo dogodka, personalizirano številko dogodka (predprijavljeni) 

zagotovljeno zdravstveno spremstvo, meritve rezultatov in organizirano prireditev z bogato založenimi 

okrepčevalnicami. Člani štafet dobijo 2 oz 3 prijavne vrečke.  

TRASE:  

 Tek na 6 km, poteka delno po asfaltni poti in večino po urejeni makadamski in peščeni poti PARANZANE. Cilj 

je ob mejnem prehodu na slovenski strani, kjer je tudi merilno mesto. 

 Tek na 13 km, poteka enako kot tek na 6 km do mejnega prehoda. Od tam naprej pa udeleženci tečejo po 

pešpoti mimo Solin, skozi Kamp Lucija v Marino Portorož, kjer je ob Restavraciji tudi cilj. 

 Tek na 21 km, poteka enako kot tek na 13 km do Marine Portorož. Od tam naprej pa udeleženci tečejo ob 

obali do Pirana in nazaj v Marino Portorož, kjer je tudi cilj. 

 Štafetni tek 13 km (2 članska štafeta) poteka enako kot tek na 13 km s tem, da prvi udeleženec starta v 

Kanegri in teče do mejnega prehoda. Menjalno mesto, kjer čaka drugi udeleženec štafete je pri mejnem 

prehodu na slovenski strani, kjer s simboličnim ploskom roke preda štafeto in teče do cilja v Marini Portorož. 

http://www.protime.si/prijava/parenzana-marathon
http://oceanlavaparenzana.eu/parenzana-marathon/


 Štafetni tek 21 km (2 članska štafeta) poteka enako kot tek na 21 km s tem, da prvi udeleženec starta v 

Kanegri in teče do mejnega prehoda ali poljubno do Marine Portorož, kjer preda štafeto drugemu 

udeležencu, ki nato teče do cilja. 

 Štafetni tek 21 km (3 članska štafeta) poteka enako kot tek na 21 km s tem, da prvi udeleženec starta v 

Kanegri in teče do mejnega prehoda in preda štafeto. Tu čaka drugi udeleženec, ki teče do Marine Portorož 

in preda štafeto.  Tu čaka tretji udeleženec, ki nato preteče še zadnji del trase in do cilja v Marini Portorož. 

KATEGORIJE:  

 Tek na 6 km ni tekmovalen. Čas teka je informativne narave in ga bo merila časomerilna ekipa. 

 Tek na 13 km bo merila časomerilna ekipa z vmesnim časom na 6 km. Razglasili bomo 5 moških in 5 ženskih 

kategorij ter moški in ženske absolutno po 5 najboljših. 

 Tek na 21 km bo merila časomerilna ekipa z vmesnim časom na 6 km in 13 km in končnim časom na 21 km. 

Razglasili bomo 5 moških in 5 ženskih kategorij ter moški in ženske absolutno po 5 najboljših. 

 ŠTAFETNI TEKI bodo razvrščeni v moške, ženske in mešane kategorije na 13 km in 21 km 

NAGRADE: Med udeleženci bomo izžrebali bogate nagrade pokroviteljev dogodka. Nagradili bomo tudi najmlajšega 

udeleženca in najmlajšo udeleženko ter najstarejšega udeleženca in najstarejšo udeleženko, ki bodo dobili posebne 

nagrade. Posebno nagrado bo prejel tudi najštevilčnejši klub oz organizacija. 

OKREPČILA: Na trasi bomo postavili postojanke z okrepčili (voda, napitki, banane…) Prav tako bo v cilju poskrbljeno 

za okrepčila in sadje. 

PREVOZ: Za udeležence bo organiziran prevoz iz Portoroža v Kanegro. Število mest bo omejeno. Prav tako bo 

organiziran prevoz za opremo iz Kanegre v Portorož. Več informacij sledi v kratkem. 

ORGANIZATOR:  
 
FATBURN EVENTS, ŠD SLOVENC, p.p. 24, 3000 CELJE TRR: 0510 0801 5479 349, SI 84005815. 
 
SPLET: www.oceanlavaparenzana.eu/parenzana-marathon/     
 
E NASLOV: info@oceanlavaparenzana.eu  
 
GSM: 00386/(0)70-777-237, 00386/(0)41-346-346, 00386/(0)40-509-995 

 
OSTALO: Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in organizator ne odgovarja za poškodbe in nesreče, ki se 
zgodijo v okviru tekmovanja. S podpisom na prijavnici ob prevzemu startnih številk, se udeleženci strinjajo z 
razpisnimi pogoji. Za mlajše od 18 let je potreben podpis skrbnika. 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe razpisa. 

Portorož,februar 2017 
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