
4. PARENZANA MARATHON  
TEKAŠKI DOGODEK, KI POVEZUJE SLOVENIJO IN HRVAŠKO 

 

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

DATUM IN URA: Nedelja, 3. april ob 10.00 uri. Start za vse teke je istočasno. 

BRIEFING: Za vse udeležence bo organizirana predstavitev trase in poteka tekmovanja in sicer 15 minut pred startom, torej  ob 

9.45 v Kanegri na startnem prizorišču. 

PREDPRIJAVE: Predprijave se sprejemajo izključno preko spletne prijavnice SPODAJ, ki je objavljena na spletni strani TUKAJ: 

https://www.oceanlavaparenzana.eu/prijavnica/ 

PRIJAVE NA DAN DOGODKA: se sprejemajo v Kanegri (Hrvaška) na startnem prizorišču ob morju od 8.00 dalje do zapolnitve. 

AVTOBUSNI PREVOZI: bodo organizirani iz Portoroža (Marina) v Kanegro (pred tekmo) in iz Kanegre v Portorož (Marina) po 

tekmi. Število mest je omejeno. Rezervirajte si svoj prevoz pravočasno (rezervacija se upošteva na dan plačila prevoza). Cena 

prevoza je 5 EUR v eno smer. Plačilo prevoza lahko uredite skupaj s startnino, a nam to javite na e mail. 

STARTNINA: NAKAŽETE JO NA TRR ORGANIZATORJA DOGODKA: ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC, Kocenova ulica 4, 3000 CELJE 

TRR: SI56 6100 0002 5168 937, SKLIC: 00 03042022. Če plačujete za druge ali potrebujete originalni račun na podjetje ali 

društvo, nam to javite na URADNI e mail: info@oceanlavaparenzana.eu .  

Prijava se upošteva NA DAN PLAČILA STARTNINE. 

CENA STARTNINE: 

DOLŽINE / DATUM PLAČILA Do vključno 
31.1.2022 

1.2. do vključno  
20.3. 

21.3. do vključno 
31.3. 

Na dan dogodka 

6 km FUN RUN 20 EUR 23 EUR 25 EUR 30 EUR 

13 km POSAMEZNIKI 25 EUR 28 EUR 30 EUR 35 EUR 

21 km POSAMEZNIKI 30 EUR 33 EUR 35 EUR 40 EUR 

13 km ŠTAFETA (2 člana) 35 EUR 38 EUR 40 EUR 45 EUR 

21 km ŠTAFETA (2 člana) 45 EUR 48 EUR 50 EUR 55 EUR 

21 km ŠTAFETA (3 člani) 55 EUR 58 EUR 60 EUR 65 EUR 

 

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

dogodka (predprijavljeni s plačano startnino do vključno 22.3.2022, prijavljeni po tem datumu in na dan dogodka prejmejo 

spominsko majico dogodkov organizatorja), darila pokroviteljev dogodka, zavarovanje odgovornosti, spominsko medaljo 

dogodka, spominsko diplomo dogodka, unikatno startno številko dogodka, zagotovljeno zdravstveno spremstvo, meritve 

rezultatov in organizirano prireditev z bogato založenimi okrepčevalnicami, vrhunskim vzdušjem in odličnim razgledom. 

Vsi udeleženci prejmejo tudi topel obrok v cilju v Marini Portorož. Člani štafet dobijo 2 oz 3 prijavne vrečke.  

https://www.oceanlavaparenzana.eu/prijavnica/
mailto:info@oceanlavaparenzana.eu


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. (prevoz v cilj z avtobusom je vključen v prijavnino) 

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

Solin, skozi Kamp Lucija v Marino Portorož, kjer je ob restavraciji Marine Portorož tudi cilj. 

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

mandrača pred Piranom, kjer zavijejo desno in se preko klančka nad Hoteli Bernardin,  po isti trasi vrnejo v Portorož 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. 

 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 se vrne do cilja v Marini Portorož. 

KATEGORIJE:  

 Tek na 6 km absolutna kategorija med moškimi in ženskami, 5 najboljših.  

 Tek na 13 km bomo razdelili v 3 moške in 3 ženske kategorije ter moški in ženske absolutno po 5 najboljših. 

 Tek na 21 km bomo razdelili v 7 moških in 7 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* (Če v posamezni kategoriji ne 

bodo uvrščene najmanj 3 štafete jih bomo uvrstili v mešano kategorijo štafet.) 

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 in v cilju bomo postavili postojanke z okrepčili (voda, napitki, banane…). 

PREVOZ OPREME: Prevoz oblačil na cilj, bomo organizirali in označene vrečke udeležencev prevzeli 15 minut pred startom. 

SPLET: https://www.oceanlavaparenzana.eu/    
 
E NASLOV: info@oceanlavaparenzana.eu  

 
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.  
 
 
DODATNO: V primeru odpovedi zaradi neudeležbe ali zdravstvenih problemov 14 dni pred dogodkom vrnemo startnino, 
zmanjšano za administrativne stroške v višini 5 EUR. Med 14 dni do vključno 4 dni pred dogodkom zaradi neudeležbe ali 
zdravstvenih problemov vrnemo startnino v višini 50 %. Po tem roku že vplačane startnine ne vračamo. V primeru odpovedi 
dogodka zaradi višje sile ali zdravstvene situacije se prireditev prestavi na nov termin, ki bo znan naknadno. Startnine se lahko 
brezplačno prenesejo na ta ali katerikoli drug dogodek organizatorja najkasneje 7 dni pred dogodkom.  
Organizator si pridružuje pravico do spremembe razpisa brez obveščanja udeležencev. 
 

 
Vsi udeleženci morajo na teku pri sebi nositi osebni dokument in potrdilo PCT pri prečkanju mejnega prehoda. 

 
 
 

Portorož, december 2021 
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