
 



                                                                                              
 
 
 
 
 

 

ORGANIZATOR 
Lokalna turistična organizacija Rogla – Zreče, GIZ v sodelovanju z Združenjem za gorske teke 
pri AZS. 
 
DATUM IN ČAS PRIREDITVE 
Sobota, 11. junij 2022. 
 
KRAJ PRIREDITVE 
Rogla in okolica. 
 
ŠTART IN CILJ 
Na vrhu sedežnice Planja.  
  
NAČIN PREVZEMA ŠTARTNIH ŠTEVILK 
Štartni prostor se nahaja na vrhu sedežnice Planja in bo v soboto, 11. junija 2022, odprt od 6. 
ure naprej. Štartne pakete s številkami je mogoče prevzeti do 10.30 ure.  
Pri dvigu štartnih številk bomo opravili pregled obvezne opreme, kot je navedena v razpisu in 
na spletnih straneh www.roglatrail.si.  
 
POVZETEK POMEMBNEJŠIH INFORMACIJ 1. ROGLA TRAILA 

 na okrepčevalnicah NE BO plastičnih kozarčkov, zato prosimo vzemite svoje. 

 za vse tekme je obvezna uporaba bidonov, najmanj 0,5 l. 

 obvezna oprema se bo pregledovala in bo zahtevana. 

 vsebina prve pomoči je: povoj, gaza, obliž in astrofolija. 

 podelitve nagrad so v soboto, 11. junija 2022, ob 16.00 za vse kategorije. 

 glavno dogajanje poteka na Rogli, na vrhu sedežnice Planja. 

 vsak udeleženec dobi topel obrok v cilju. 
 
BARVE TRAS IN OZNAČITEV 
10 K JE OZNAČENA V  RUMENI BARVI . 
15 K JE OZNAENA V  MODRI BARVI .  
35 K JE OZNAČENA V  RDEČI BARVI .  

http://www.roglatrail.si/


                                                                                              
 
 
 
 
 

 

NA DAN 11. JUNIJ 2022 
 

6:00  ODPRTJE PRIJAVNE SLUŽBE 

9:00   ŠTART TRAILA NA 35 KM 

10:00  ŠTART POHODA V OKVIRU 1. ROGLA TRAILA 

11:00  ŠTART TRAILOV NA 10 IN 15 KM  

POZOR! TRAIL NA 10 KM ŠTEJE ZA PREMIERNO PRVENSTVO SLOVENIJE V 

TRAILU ZA REGISTRIRANE MLADINKE IN MLADINCE LETNIK 2003 – 2006 

12:00+  PRIHODI PRVIH TEKMOVALCEV NA 10, 15 IN 35 KM V CILJ 

16:00  ZADNJI TEKMOVALCI NA 10 IN 15 KM V CILJU 

16:00  RAZGLASITEV ZMAGOVALCEV V VSEH KATEGORIJAH  

20:00  ZADNJI TEKMOVALCI NA 35 KM V CILJU 

22:00  ZAKLJUČEK DOGODKA ROGLA TRAIL 

 

Rogla Trail bo povezoval moderator Boštjan Klun. Za glasbeno podlago bo 
skrbel DJ NEY. Na Rogli bo v soboto, 11. junija 2022, pester spremljevalni 
program. 
 
ČASOVNI LIMITI 
Tekači morajo priti / oditi s kontrolne točke in prispeti na cilj v roku časovnih limitov.  
 
ROGLA TRAIL 10 K 

 Finish – 10 km, 5 ur (16.00 sobota) 
 
ROGLA TRAIL 15 K 

 Pesek – 9,6 km, 3 ure (14.00 sobota) 
 Finish – 14,3 km, 5 ur (16.00 sobota) 

 
ROGLA TRAIL 35 K 

 Mislinja –  13,5 km  
 Ribniška koča –  23,4 km, 6 ur (15.00 sobota) 
 Pesek – 34,9 km, 10 ur (19.00 sobota) 
 Finish – 11 ur (20.00 sobota) 

 
TRASE 
Trase so v obliki GPS sledi na spletnih straneh www.roglatrail.si.  
  

http://www.roglatrail.si/


                                                                                              
 
 
 
 
 

 

MERJENJE ČASA 
Rezultati bodo izmerjeni z elektronskim sistemom RFID. Meritve bo izvajal Protime iz 
Maribora. Meri se neto čas. 
 
TEKMOVALNE KATEGORIJE IN PODELITEV NAGRAD  
Nagrade se podeljujejo v treh starostnih kategorijah in absolutno ženske  / moški. 
Kategorije ženske / moški: 

 do 35 let, 
 od 36 do 49 let, 
 nad 50 let. 

Rogla Trail 10 K prvenstvo Slovenije v trailu za mladinke in mladince: dekleta / fantje 2003 – 
2006.  
 
OBJAVA REZULTATOV 
Neuradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani. Za DP na 10 km, ki šteje za premierno 
prvenstvo Slovenije v trailu za mladinke in mladince letnik 2003 – 2006, veljajo pravila, kot so 
bila navedena v razpisu za državno prvenstvo.  
Organizator sprejema pritožbe po naslednjem postopku: Vse pritožbe je treba vložiti v roku 
pol ure po prihodu tekača v cilj v pisni obliki s kavcijo v višini 50 EUR. Pritožbo bo preučila 
kazenska žirija organizacijskega odbora tekmovanja, ter podala odgovor v najkrajšem možnem 
času. Na odločitev žirije ni pritožbe; odločitev je dokončna. Vse pritožbe, zaradi nepravilnosti 
med tekmovanjem, morajo biti podane v pisni obliki in z dodano dokumentacijo (foto material 
ali vsaj tri priče). Žirijo sestavljajo: 

 Direktor dirke 
 Tehnični direktor 
 Vodja kontrolne točke ali okrepčevalnih postaj, odvisno od posamezne pritožbe 
 druge osebe, ki se štejejo za pristojne v določenem sporu ali pritožbi (imenuje jih 

direktor dirke). 
Končna različica navodil tekmovanja bo objavljena na spletni strani, mesec dni pred 
tekmovanjem. Pred vsakim štartom posamezne dirke bodo podana ustna navodila. 
Končni rezultati bodo objavljeni na spletni strani prireditve.  
 
PODROBNEJŠE INFORMACIJE 
Vse podrobnejše informacije v zvezi s 1. Rogla Trailom najdete na spletnih straneh 
www.roglatrail.si. 
 
KONTAKTI 
E-pošta:  info@roglatrail.si in mobitel:  040 792 229 (Aleksandra Kovačič) 
 
 

PODPORNIKI 

http://www.roglatrail.si/
mailto:info@roglatrail.si

