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POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI (Questions & Answers) 

 

Q: Ali res potrebujem osebni dokument za nastop na dogodku? 

A: Seveda. Prvič osebni dokument potrebujete, da iz Slovenije pridete na startno mesto v Kanegro. Drugič osebni 

dokument potrebujete, ko boste tekli in prečkali mejo (na 6. km) 

Q: Ali lahko mejo prečkam z vozniškim izpitom? 

A: NE, meje ne morete prečkati z vozniškim izpitom. Verodostojni dokument za prečkanje meje sta osebna izkaznica 

ali potni list 

Q: Kje naj imam osebni dokument med tekom in ali ga moram imeti ves čas ob sebi? 

A: Osebni dokument je potrebno imeti ves čas teka ob sebi oz. po prečkanju meje ni več potreben 

Q: Kje naj imam startno številko pripeto in ali ni to dovolj za prečkanje meje? 

A: Startno številko je potrebno imeti pripeto na prsih. Samo startna številka ni dovolj za prečkanje meje, potreben je 

tudi osebni dokument 

Q: Kako vem, če sem se na RIO MARE 3. Parenzana marathon sploh prijavil? 

A: Preveri seznam prijavljenih (klikni tipki ctrl+f in vpiši svoj priimek) na uradni spletni strani v zavihku 

REGISTRATION/marathon 

Q: Na kateri TRR nakažem prijavnino? 

A: TRR za nakazilo in sklic sta v prijavnici na uradni spletni strani 

Q: Prijavnino sem plačal, a moje ime še ni poklukano. Zakaj ne? 

A: Po navadi traja en dan ali dva, da prejmemo vse izpiske in plačila in takrat potem označimo oz poklukamo 

Q: Izvedel sem več plačil, tudi za moje prijatelje z enim nalogom. Jaz sem poklukan, oni pa ne. Zakaj? 

A: Navodila so jasna, če plačujete za druge nam to javite na mejl: info@oceanlavaparenzana.eu in uredimo 

Q: Plačal sem prijavnino, sedaj bi plačal še avtobus. Na kateri TRR nakažem 5 EUR za prevoz? 

A: TRR za plačilo busa je enak kot TRR za plačilo startnine 

Q: Avtobus sem plačal. Kje me bo pobral in kdaj? 

A: Vstopno mesto za avtobus je v Marini Portorož. Avtobusi bodo vozili v Kanegro na dan dogodka od 7.15 dalje. 

Podroben urnik in seznam po avtobusih bo objavljen v torek, ko zaključimo predprijave. 

Q: Koliko časa potrebujemo do Kanegre z avtobusom? 

A: Računajte, da avtobus iz Marine do recepcije v Kanegri, potrebuje cca 30 minut, če na meji seveda niso zastoji, od 

tam je le še par minut hoje do prijavnega mesta ob morju. 

Q: Ali se parkiranje v Portorožu plača? 

A: V Portorožu se parkiranje plača 24 ur na dan. Avto lahko parkirate tudi poleg Marine, kjer je ogromno parkirišče za 

vozila. Parkiranje je po ceniku Marine Portorož 

Q: Ali je možno parkiranje v Kanegri? 

A: Da, parkiranje je možno in je brezplačno. Vendar avtobusi za prevoz iz cilja nazaj do Kanegre po dogodku, niso 

organizirani in ne vozijo 

Q: Ali lahko sami z lastnim avtomobilom pridemo s spremljevalcem na start? 

A: Seveda lahko. Predlagamo, da vas tam odložijo in pred startom teka krenejo proti Marini Portorož 
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Q: Kje lahko najdem podrobna navodila za tek in razpis dogodka? 

A: Razpis je objavljen poleg prijavnice na uradni spletni strani www.oceanlavaparenzana.eu  

Q: Kdaj se odpre prijavna služba v Kanegri? 

A: Ob 7.00 

Q: Kje dobim startno številko in kje dobim startni paket? 

A: Startno številko prejmete v prijavni službi v Kanegri. Startni paket z majico, prejmete po teku v Marini Portorož 

Q: Ali lahko startno številko prevzamem en dan prej v Marini? 

A: Ne. Prevzem bo mogoč le na dan dogodka v Kanegri 

Q: Ali je v Kanegri tudi garderoba in kako potem pridem do svojih stvari? 

A: V Kanegri bo mogoče stvari odložiti v garderobo in sicer do 15 minut pred startom. Potem bomo vse stvari 

odpeljali v Portorož, kjer jih boste lahko prevzeli takoj, ko jih naša ekipa dostavi 

Q: Tečem v dvočlanski štafeti na 13 km. Kje me čaka drug član štafete? 

A: Prvi član starta v Kanegri. Drugi član čaka na mejnem prehodu, kjer je predaja štafete. Prej je seveda potreben 

prevzem številke. Predlagamo, da se drugi član z zadnjim avtobusom po prevzemu številke v Kanegri, odpelje na 

mejni prehod in tam počaka sotekmovalca 

Q: Tečem v tričlanski štafeti na 21 km. Kje bodo moji člani štafete? 

A: Vsi člani štafet številke prevzamete v Kanegri. Drugi in tretji član se z zadnjim avtobusom odpeljeta proti Sloveniji. 

Drugi član izstopi na mejnem prehodu. Tretji član svoj tek začne v Marini 

Q: Ali so na trasi okrepčevalnice? 

A: Da, na trasi so okrepčevalnice z vodo, sadjem in napitki 

Q: Kje točno je cilj na 6 km, 13 km in 21 km? 

A: Cilj na 6 km je na mejnem prehodu na slovenski strani. Cilj na 13 km je v Marini poleg restavracije. Cilj na 21 km je 

isti cilj kot na 13 km 

Q: Kje na trasi 6 km so okrepčevalnice? 

A: Prva je takoj za startom na vrhu klančka, kjer zavijemo na traso Parenzane. Druga je na mejnem prehodu.  

Q: Kje na trasi 13 km so okrepčevalnice? 

A: Prva je takoj za startom na vrhu klančka, kjer zavijemo na traso Parenzane. Druga je na mejnem prehodu. Tretja je 

v Seči. Četrta je v Sečovljah. Peta je v cilju Marini.  

Q: Kje na trasi 21 km so okrepčevalnice? 

A: Prva je takoj za startom na vrhu klančka, kjer zavijemo na traso Parenzane. Druga je na mejnem prehodu. Tretja je 

v Seči. Četrta je v Sečovljah. Peta je poleg cilja v Marini. Šesta je na razcepu tras pred Hoteli Bernadin, kjer zavijete 

levo ob obali proti Piranu. Sedma je, ko se vračamo iz Pirana (na istem mestu kot 6.) 

Q: Tečem na 6 km trasi. Kako iz mejnega prehoda pridem na centralno prizorišče v Marini? 

A: Na mejnem prehodu bodo avtobusi, ki vas bodo prepeljali v Marino. Prevoz je vključen v startnino 

Q: Po končani prireditvi bi želel prevoz do Kanegre. Kdaj pelje avtobus? 

A: Prevozi po dogodku iz Marine nazaj v Kanegro, niso predvideni in ne bodo vozili. Predlagamo parkiranje v 

Portorožu in avtobusni prevoz do startne lokacije 

 

ŽELIMO VAS USPEŠNE PRIPRAVE NA DOGODEK IN VRHUNSKI NASTOP 
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