
 

 
 

 

RAZPIS ZA DIRKO – 3. UMAG NIGHT RUN 
12. 06. 2021 

Umag 
 
START: Stella Maris – pred ATP stadionom Gorana Ivaniševića, Umag 
ZAČETEK STARTA: sobota, 12. 06. 2021. ob 20.30 za Kids' RUN in ob 21.00 (2,5 km, 5 km, 10 km) 
CILJ:  Stella Maris – pred ATP stadionom Gorana Ivaniševića, Umag 
KATEGORIJE: 2,5 km, 5 km, 10 km in Kids' RUN (400 in 800 m) 
VRSTA TRASE: krožna trasa dolžine 2,5 km 
TRASA (2.500 m): 1 krog 
TRASA (5.000 m): 2 kroga dolžine 2,5 km    
TRASA (10.000 m): 4 krogi dolžine 2,5 km 
 
Steza bo označena s signalnimi trakovi in znaki s puščicami. Na križiščih in kritičnih točkah bodo 
tekmovalce usmerjali redarji. Vsi udeleženci sodelujejo v dirki na lastno odgovornost in morajo na stezi 
upoštevati navodila redarjev.  
Startno številko se lahko namesti izključno na prsa, vidna pa mora biti ves čas tekmovanja. Poleg startne 
številke morajo imeti tekmovalci med tekom tudi pripadajoči čip, brez katerega njihov rezultat ne bo 
zabeležen. Nespoštovanje pravil pomeni diskvalifikacijo tekmovalca. Pred prvo in zadnjo skupino 
tekmovalcev je zagotovljeno kolesarsko spremstvo. Tekmovalci, ki zaostajajo, tečejo po eni strani steze, 
hitrejši tekači pa jih prehitijo po levi strani. Organizator zagotavlja zdravstveno oskrbo na stezi in na 
samem cilju dirke. 
 
OKREPČILO NA STEZI 
OKREPČILNA TOČKA 1 (steza 2,5, 5 in 10 km): Stella Maris, pred ATP stadionom Gorana Ivaniševića  
OKREPČILNA TOČKA 2 (steza 2,5, 5 in 10 km): Trg pri Meliá Istrian Villas 
Tekače bodo na okrepčilnih točkah čakali voda, izotonik, sadje in čokolada, na ciljnem področju pa sta 
organizirana tudi točilnica piva in glasba (DJ). Po tekmi: Na območju Stella Marisa bo organizirana tudi 
strežba toplih obrokov, na voljo pa bodo tudi prostori za preoblačenje in tuši. 

 
STARTNI PAKET (5 in 10 km):  

 startna številka z integriranim elektronskim čipom 

 okrepčilo za tekače med tekmo 

 bon za konzumacijo toplega obroka in pijače po tekmi 

 medalja na cilju (samo za tekmovalce, ki končajo tekmo) 

 uradna kratka majica 

 gadget 

 promocijski material 

 nagrade za prva tri mesta v ženski in moški kategoriji  
 
STARTNI PAKET (2,5 km) – brez uradne kratke majice 

 startna številka z integriranim elektronskim čipom 

 okrepčilo za tekače med tekmo 

 bon za konzumacijo toplega obroka in pijače po tekmi 

 medalja na cilju (samo za tekmovalce, ki končajo tekmo) 

 gadget 

 promocijski material 

 nagrade za prva tri mesta v ženski in moški kategoriji 



 

 
 

 
PRIJAVE 
Prijave na tekmo in vplačilo kotizacije so možni do 12. 06. 2021 do 19.30 ure!  
Predprijave sprejemamo na spletu, in sicer na spletni strani www.protime.si . 
Kotizacijo za tekmo lahko vplačate na spletni strani www.goadria.com ali z bančnim vplačilom na račun na 
ponudbi, ki jo boste prejeli na zahtevo prek elektronske pošte info@goadria.com ali na sam dan tekme od 
18.00 do 19.30 ure. 
En tekač se lahko prijavi samo na eno tekmo (2,5, 5 ali 10 km). 
Na dirkah (2.5, 5 ali 10 km) lahko sodelujejo le osebe, starejše od 15 let. 
 
Možnost skupinske prijave: Vsaka 10. prijavljena oseba prejme brezplačno kotizacijo (v ta namen je treba 
zaprositi za ponudbo na e-naslov: info@goadria.com ). Če ena oseba opravi prijavo in vplačilo za celo 
skupino, lahko v imenu cele skupine prevzame startne pakete.  
Opomba: Pri plačilu na kraju samem ni možno vplačilo v evrih (EUR), temveč samo z gotovino v kunah 
(HRK). 

 
CENE KOTIZACIJ 

Naziv Termin 2,5 km 5 km 10 km 

EARLY BIRD*  do 14.02. 2020. 50 HRK / 7,50 EUR 75 HRK / 10 EUR 100 HRK / 15 EUR 

REGULAR 
15.02. 2020. - 
30.04. 2021. 

50 HRK / 7,50 EUR 100 HRK / 15 EUR 125 HRK / 17,50 EUR 

LATE ENTRY 
01.05.-11.06. 2021. 

do 12:00 ure 
50 HRK / 7,50 EUR 125 HRK / 17,5 EUR 150 HRK / 20 EUR 

ON THE RACE DAY** 12.06. 2021. 50 HRK / 7,50 EUR 125 HRK / 17,5 EUR 150 HRK / 20 EUR 

 
* Prosimo, da se prijavite in vplačate kotizacijo do 14. februara, saj tekačem, ki bodo vplačali kotizacijo po 
tem datumu, ne moremo zagotoviti velikosti majice, ki jo naročijo. 
** Tekmovalci, ki bodo kotizacijo kupili na dan tekme, v soboto, 12. 06. 2021 bodo dobili le startno številko 
z elektronskim čipom za elektronsko merjenje časa (brez preostanka startnega paketa). 
Cene v evrih so informativne in se lahko spremenijo. Plačilo se opravi v kunah (HRK) v skladu z veljavnim 
cenikom in menjalnim tečajem na dan plačila. 
*** Za tekmo Kids' RUN je kotizacija brezplačna. Prijavite se lahko na kraju samem od 19.30 do 20.00 ure. 
 
VRAČILO VPLAČANE KOTIZACIJE 
Vračila vplačane kotizacije ni mogoče zahtevati!  
Zahtevo za spremembo imetnika startne številke pa je mogoče posredovati najpozneje do 24.05. 2021 na 
e-naslov: info@goadria.com  
Prosimo, da v zahtevi navedete ime in priimek ter e-naslov osebe, ki ji prepuščate svojo startno številko.  
 
ODGOVORNOST 
Sodelujejo lahko vsi zdravi tekmovalci. S prijavo in vplačilom startnine tekmovalec prevzame odgovornost 
za svoje sodelovanje na dirki. Tekmovalec se s prijavo odreče možnosti prenosa odgovornosti na 
organizatorja dirke ali tekmovalce ali tretje osebe. S svojo prijavo tekmovalec potrjuje, da je zdravstveno 
sposoben in v ustrezni psihofizični kondiciji, primerni za tovrstno tekmovanje. Tekmovalec, ki se prijavi na 
dirko, mora biti polnoleten in imeti urejeno zdravstveno zavarovanje. Organizatorji ne prevzemajo 
odgovornosti za škodo, poškodbe ali nesreče v času dirke. 
 

https://my.raceresult.com/147717/registration?&lang=si
https://www.goadria.com/si/vstopnice/umag-night-run/
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REZULTATI IN MERJENJE ČASA 
Merjenje časa poteka elektronsko z uporabo čipov in uradnega merilnika časa, ki ga zagotovi podjetje 
PROTIM.E, d. o. o. Časovni limit tekme je 90 minut za 10-kilometrsko, 45 minut za 5-kilometrsko in 30 
minut za 2,5-kilometrsko temo. 
Podjetje PROTIM.E d.o.o. omogoča spremljanje rezultatov tekme v živo. To pomeni, da bo vsak dosežen 
rezultat posameznih tekmovalcev takoj po prihodu v cilj viden na zaslonu LCD na ciljnem področju. 
Neuradni rezultati bodo objavljeni v ponedeljek, 14.06. 2021, na uradni strani dogodka na Facebooku in 
na strani www.coloursofistria.com. 
Rok za morebitne pritožbe je 48 ur. Po izteku tega roka bomo razglasili končne in uradne rezultate. 
 
NAGRADNI SKLAD 
Nagrade se podelijo za prva tri mesta na vsaki stezi v moški in ženski kategoriji.  
Nagrade lahko prevzamete osebno ali ob predložitvi osebne izkaznice nagrajenega tekmovalca. Nagrad ne 
pošiljamo po pošti. 
 
TOMBOLA 
Vsaka startna številka sodeluje v tomboli, žrebanje pa bo potekalo po podelitvi nagrad. 
 
PROGRAM 
Petek  
16.00 – 18.00 I Razdelitev številk in prevzem startnih paketov 
Sobota 
18.00 – 19.30 I Razdelitev številk in prevzem startnih paketov 
18.00 – 19.30 I Prodaja kotizacij na kraju samem 
19.30 – 20.00 I Prijave za Kids' RUN in prevzem paketov za otroke 
20.30  I Začetek tekme Kids' RUN (400 m in potem 800 m) 
20.45  I Kids' program (Pizza party, animacija z varstvom otrok)  
20.50  I Program za ogrevanje  
21.00  I Začetek tekme Umag Night RUN (2,5 km, 5 km, 10 km) 
21.30 – 23.30 I Pasta party in DJ (hrano bomo stregli do 23.30 ure) 
22.30  I Razglasitev zmagovalcev dirke na 2,5 km 
22.35  I Razglasitev zmagovalcev dirke na 5 km 
22.40  I Razglasitev zmagovalcev dirke na 10 km 
22.45  I Tombola 
 
TEKMA ZA OTROKE KIDS' RUN 
V okviru tekme Umag night RUN bo potekala tudi dirka za najmlajše, ki se bodo lahko razgibali, zabavali in 
osvojili tudi katero od nagrad. Vsak tekmovalec bo dobil mini startni paket. Pripravili bomo steze, dolge 
400 in 800 metrov, sodelujejo pa lahko otroci od 4. leta starosti. 
Start dirke za otroke je ob 20.30 uri, sodelovanje pa je brezplačno. Po dirki sledi zabavni program, pizza 
party in animacija z varstvom otrok, medtem ko starši sodelujejo na glavni dirki Umag night RUN. 
 
PARKIRANJE 
Parkiranje je za vse udeležence tekme brezplačno in se nahaja pred kompleksom Stella Maris. 
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SPLOŠNI POGOJI 
S sprejemom splošnih pogojev udeleženec sprejema tudi vsa pravila tekmovanja Umag Night RUN, ki ga 
organizira podjetje ISTRA D.M.C, d. o. o. 
Podjetje ISTRA D.M.C., d. o. o. bo v času trajanja tekmovanja Umag Night RUN vizualno in zvočno snemalo 
ter fotografiralo celotni dogodek. Del tega materiala bomo uporabili za naše bodoče promocije. S 
sprejemom teh Splošnih pogojev se udeleženci strinjajo, da se na ta način posneti materiali lahko 
uporabijo za promocijske namene dogodka Umag Night RUN pod tu navedenimi pogoji ne da bi morali 
udeležencem plačati kakršno koli nadomestilo. Podjetje ISTRA D.M.C, d. o. o. ne odgovarja za kakršne koli  
zahtevke, ki izhajajo iz uporabe fotografij in videozapisov za namen promocijskih dejavnosti. 
Steza je zavarovana, vsak tekmovalec pa nastopa na lastno odgovornost. 
Organizator si pridržuje pravico spremembe urnika in trase ob predhodni objavi na strani Facebook in na 
oglasni deski tekmovanja.   
 
POMEMBNO JE VEDETI 
S prijavo na dirko potrjujem, da so moji podatki točni in da se kot takšni lahko tudi koristijo. Soglašam s 
prejemanjem oglasnih sporočil organizatorja. Organizatorje odrešujem kakršne koli odgovornosti za 
kakršno koli škodo. Izjavljam, da od organizatorja ne bom zahteval/-a nobenega nadomestila za škodo, ki 
bi bila lahko povzročena s sodelovanjem na dirki. Izjavljam, da sem fizično pripravljen/-a za tekmovanje in 
da v primeru poškodbe ali tveganja za moje zdravje sprejemam pomoč ambulantne službe.  
 
TEKMOVANJE bo potekalo ne glede na vreme!  
Spremljajte nas na naši uradni strani na Facebooku, kjer bomo objavili vsa obvestila. 
 
KONTAKTI 
www.coloursofistria.com  
info@coloursofistria.com 
https://www.facebook.com/ColoursofIstria/ 
https://www.instagram.com/coloursofistria/ 
 
DIRKO PODPIRAJO 
Organizator: ISTRA D.M.C., d. o. o. (Cluster severozahodne Istre) 
Partner v organizaciji: Klub Olimpik Umag 
Pokrovitelji: Mesto Umag 
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