1. KRAJ DOGODKA: Bovec z okolico
2. DATUM DOGODKA: sobota, 19. september 2020
3. ORGANIZATOR: Športno društvo Bovec maraton
4. DOLŽINA TRASE: 22 km
5. PRIJAVE:
Na FUN RUN preizkušnjo Bovec maratona se lahko prijavite individualno ali skupinsko.
Prijave potekajo preko prijavne aplikacije na spletni strani: www.blitz-bovecmaraton.si.
Prijava je veljavna z trenutkom, ko je prijavnina poravnana. Po spletni prijavi je potrebno
prijavnino poravnati do roka plačila, ki je naveden v avtomatskem odgovoru, sicer se
višina prijavnine poveča na naslednje prijavno obdobje.
Individualne prijave so možne do petka, 11. septembra 2020.
Skupinske prijave so možne do srede, 31. julija 2020.
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6. PRIJAVNINA:
PRIJAVNI ROKI

28.2.202017.4.2020

18.4.202031.5.2020

1.6.202031.7.2020

1.8.202011.9.2020

12.9.202019.9.2020

INDIVIDUALNE PRIJAVE

25 €

28 €

32 €

40 €

Zaprte prijave

SKUPINSKE PRIJAVE

23 €

25 €

29 €

Zaprte prijave

Zaprte prijave

DDV skladno z 12. točko 42. člena ZDDV-1 v prijavnini ni obračunan.

Ob plačilu prijavnine Bovec maraton vsem udeležencem zagotavlja: praktično darilo,
topli obrok, medicinsko asistenco, spominsko medaljo, osvežitev in okrepčilo na progi
in na cilju. Vsak udeleženec prejme startno številko in čip.
Prijavnino poravnate z UPN obrazcem:
TRR: SI56 0444 4000 3535 951
s pripisom: PRIJAVNINA BLITZ BOVEC MARATON 2020
PRIMER UPN OBRAZCA:

ime in priimek oziroma naziv plačnika
OTHR

PRIJAVNINA BLITZ BOVEC MARATON 2020
VIŠINA ZNESKA PRIJAVE

SI56 0444 4000 3535 951

Športno društvo Bovec maraton, Čezsoča 144, 5230 BOVEC

SKUPINSKE PRIJAVE: za skupinsko prijavo se upošteva skupina najmanj 10 udeležencev ne
glede na izbrano preizkušnjo. Vsaka skupina mora ob prijavi navesti odgovorno osebo
oziroma vodjo skupine, katera ureja prijavo. Prijavnino je potrebno poravnati iz
transakcijskega računa društva/kluba oziroma vodje skupine v kolikor ne gre za društvo
ali klub.
OMEJITEV ŠTEVILA PRIJAV: zaradi zagotavljanje najboljše kvalitete dogodka, smo omejili
število prijav na Blitz Bovec maraton 2020. Največje število prijav bo tako skupno za vse
tri trase letos znašalo 1500 tekačev in tekačic.
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OPOZORILA
Z lastnim čipom (Champion Chip) udeležba na Bovec maratonu ni možna. Za veljavno se prijava
šteje z dnem, ko je bila prijavnina poravnana.
Zadnji rok prijave je (kot je navedeno v zgornji tabeli) 11. september 2020. Prijave, ki bodo plačane
po tem datumu ne bodo veljavne, plačilo pa ne bo vrnjeno.
Odjave in vračilo prijavnine brez zdravniškega potrdila so možne do 11. septembra 2020,
zaračunajo se administrativni stroški v višini 5€. Kasnejše vračilo je z predložitvijo zdravniškega
potrdila možno tudi po 11.9.2020, zaračunajo pa se administrativni stroški v višini 7€ . Zadnji termin
za predložitev zdravniškega potrdila je 23.9.2020.

7. TEKMOVALNE KATEGORIJE
MOŠKI IN ŽENSKE
A
od 18 do 29 let (2002 do 1991)
B
od 30 do 34 let (1990 do 1986)
C
od 35 do 39 let (1985 do 1981)
D
od 40 do 44 let (1980 do 1976)
E
od 45 do 49 let (1975 do 1971)
F
od 50 do 54 let (1970 do 1966)
G
od 55 do 59 let (1965 do 1961)
H
od 60 do 64 let (1960 do 1956)
I
od 65 do 69 let (1955 do 1951)
J
nad 70 let (1950 in starejši)
* Na 21+km se lahko prijavijo tekači in tekačice od vključno letnika 2002 in starejši. Pravilo
velja brez izjem.

8. ČAS IN KRAJ STARTA
Čas starta POLMARATONSKE preizkušnje je ob 10.30 uri na glavnem trgu v Bovcu.

9. TRASA PROGE
Start in cilj polmaratonske preizkušnje sta v centru Bovca (na placu). Tečemo v smeri
Dvora po glavni cesti, mimo Petrolove črpalke, do križišča, kjer zavijemo desno proti Žagi
(Bovec – Kobarid). Cesta se od starta rahlo spušča, po 1,8 km sledi majhen vzpon cca
100 m, nato se spuščamo do zaselka Podklopca, sledi ravninski del mimo gostišča Žvikar
(5 km), po 500 m tečemo čez most, na desni strani imamo krasen pogled na slap Boka,
sledi rahel spust do Bočča - 600m, nato se malenkost vzpenjamo do vasi Žaga (7 km). Do
središča vasi (trgovina) je ravninski del za tem sledi rahel spust, pred vasjo Srpenica se
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počasi vzpenjamo - 1km. Zavijemo levo, tečemo skozi vas Srpenica, na koncu vasi (za
nami je 10 km) zavijemo levo na poljsko pot proti visečemu mostu čez reko Sočo – Lipovec
(11 km). Tu dosežemo najnižjo točko maratonske preizkušnje. Čez viseči most je
prepovedano teči - obvezno hoja! Z mostu se povzpnemo na sprehajalno - kolesarsko
pot (80 m), zavijemo levo proti Logu čezsoškemu (14,3 km) - malenkost razgibana trasa,
kjer nam pogled vseskozi uhaja na bovško lepotico. V središču vasi zavijemo desno in
nadaljujemo v smeri Čezsoče, ravninski del (3 km), nato se vzpnemo na čezsoško polje
(150 m klanček), do vasi Čezsoča imamo še 1 km, tečemo naravnost skozi vas. Sledi
vzpon proti Bovcu. Preden zagrizemo v 1100 m klanec (Naklo) – se postopoma vzpenja
(80 višinskih metrov) se še zadnjič ozremo na Sočo, ki nas je spremljala dobršen del
pretečene polmaratonske preizkušnje. Tečemo v smeri Bovca mimo gostilne Pod lipco,
do krožišča - kjer skrenemo levo, ter nadaljujemo v smeri centra Bovca – cilj.

10. NAGRADE
Vsak udeleženec POLMARATONA prejme spominsko medaljo. Prvi trije uvrščeni v vsaki
kategoriji prejmejo medalje. Absolutno najboljši trije prejmejo pokale.
Vsak udeleženec si bo lahko po objavi uradnih rezultatov natisnil spominsko priznanje, do
katerega bo lahko dostopal z vnosom svoje štartne številke na spletni strani prireditve:
www.blitz-bovecmaraton.si

PODELITEV NAGRAD IN RAZGLASITEV REZULTATOV
Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bosta v roku 1 ure od končanega
tekmovanja.

11. RAZPIS PRVENSTVA PRIMORSKE V POLMARATONU
Prvenstvo je odprtega tipa, kar pomeni, da bodo v rezultate šteli vsi udeleženci
polmaratona (21+) s slovenskim državljanstvom. Absolutno najboljši trije prejmejo pokale,
zmagovalec pa naziv PRVAK PRIMROSKE V MARATONU 2020.
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12. ODPOVED DOGODKA
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi dogodka, vendar le zaradi višje sile oziroma
dogodkov, na katere ne more ali ni mogel vplivati in mu onemogočajo izvedbo dogodka
na tak način, da bi lahko zagotovil nemoten potek dogodka oziroma zagotovil ustrezno
stopnjo varnosti za udeležence, ki jo terjajo pravila profesionalne skrbnosti.
Organizator se zavezuje storiti vse, kar je v njegovi moči, da do odpovedi dogodka ne
pride, v primeru, da bi odpoved bila potrebna, pa se zavezuje takoj obvestiti že
prijavljene udeležence preko kontaktnih podatkov, ki so jih posredovali ob prijavi, na
spletni strani organizatorja ter kolikor je mogoče tudi preko sredstev javnega obveščanja.
Vsi tekači so s tem seznanjeni in se zavedajo ter strinjajo, da v primeru odpovedi dogodka,
odjave od tistega dne ne bodo več možne, vključno z zahtevki za vračila že vplačanih
prijavnin. Tekači so tudi seznanjeni in se strinjajo, da bodo v primeru odpovedi dogodka
v roku 30 dni od odpovedi prejeli komplet materialov za tekača v višini vplačane
prijavnine, zmanjšane za tiste organizatorjeve stroške, ki se jim ni mogel izogniti in jih
preprečiti.
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13. ODGOVORNOST
1. Organizator ravna pri organizaciji prireditve Bovec maraton po merilih profesionalne
skrbnosti. Organizator seznani tekače pred začetkom prireditve o vseh bistvenih
elementih izvedbe prireditve, še posebej o varstvenih ukrepih, načinu prijave,
tekmovalnih kategorijah in trasah. Organizator te informacije zagotavlja na spletni strani
in preko kontaktov organizatorja.
2. Tekači so dolžni spoštovati navodila in priporočila organizatorja. V primeru
nespoštovanja

posredovanih

navodil

in

priporočil,

organizator

ne

prevzema

odgovornosti za poškodbe in druge posledice, ki bi utegnile nastati tekačem.
3. Tekači tekmujejo na lastno odgovornost in se na maraton prijavljajo zdravi in
vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo. Organizator tekačem svetuje predhodni
zdravniški pregled, s čimer tekači izključijo morebitna tveganja, ki bi lahko nastala z
udeležbo na tekaški prireditvi. Organizator zagotavlja ob progah in na cilju dežurno
zdravniško službo.
4. Organizator ne prevzema odgovornosti za mladoletne tekače. Zanje so odgovorni
starši ali skrbniki.
5. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru poškodb ali drugih posledic za
tekače pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc. Organizator odsvetuje vsakršno
konzumiranje alkohola ali drugih opojnih substanc pred začetkom teka in med tekom.
6. Organizator ne prevzema odgovornosti za škodne dogodke v primerih višje sile. V
primeru slabega vremena so tekači dolžni prilagoditi tek vremenskim razmeram, da se
izognejo poškodbam, ki bi lahko nastale.
7. Organizator ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz neresničnih ali
zamolčanih podatkov.
8. Tekači se strinjajo, da z udeležbo na tekaški prireditvi prevzamejo tipična tveganja, ki
izvirajo iz tekaške športne discipline. V primeru nastanka neželenih posledic bo
organizator storil vse, kar od njega zahtevajo pravila profesionalne skrbnosti.
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14. SPLOŠNA DOLOČILA
Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije (AZS), po pravilih
Mednarodne atletske federacije (IAAF) in pravilih tega razpisa.
Za končno uvrstitev posameznika se upošteva neto čas.
Pritožbe so možne pri komisiji za pritožbe v vodstvu tekmovanja Bovec maratona. Pritožbe
bodo sprejete proti kavciji 50€ .
S prijavo na tekaški dogodek je vsak prijavitelj predhodno seznanjen z vsebino tega
dokumenta in se z njo strinja.
Uradni rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani prireditve: www.blitzbovecmaraton.si na dan dogodka in v startno ciljnem prostoru po končanem
tekmovanju.

15. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vsi osebni podatki udeležencev bodo varovani v skladu z Uredbo (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: uredba GDPR)
oziroma veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in jih lahko
upravljavca uporabita le za namen izvedbe te prireditve oziroma za namene,
opredeljene v tem razpisu, ter jih ne smeta posredovati tretjim osebam (npr. svojim
poslovnim partnerjem ali pokroviteljem).
Upravljavca (osebnih podatkov) sta Športno društvo Bovec maraton, Čezsoča 144, 5230
Bovec, in Timing Ljubljana, društvo za izvedbo športnih dogodkov, Staničeva ulica 41,
1000 Ljubljana. Upravljavca zbirata osebne podatke udeležencev izključno za namen
izvedbe te prireditve oziroma za namene, ki so opredeljeni v tem razpisu, in jih ne bosta
posredovala niti tretjim osebam, niti v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Udeleženec s prijavo na to prireditev soglaša, da lahko organizator za splošne
administrativne objave, ki so povezane z udeleženčevim sodelovanjem na tej prireditvi,
uporabi naslednje osebne podatke, ki jih je udeleženec vnesel v prijavni obrazec: ime in
priimek, spol, letnica rojstva, elektronski naslov, telefonska številka, klub oziroma društvo,
velikost majice, vrsta obroka (prehrana), dolžina proge. Udeleženec s prijavo na to
prireditev prav tako soglaša, da lahko organizator objavi v sredstvih javnega obveščanja
in na svojih spletnih straneh prireditve naslednje osebne podatke: ime in priimek,
fotografije, video posnetke, intervjuje, letnica rojstva, klub oziroma društvo, rezultat.
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Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov udeležencev, navedeno zgoraj, je a)
točka 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR (posameznik, na katerega se nanašajo osebni
podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več namenov).
Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval in shranjeval skladno z uredbo
GDPR. Osebne podatke udeležencev se hrani do zaključka vseh aktivnosti, povezanih z
izvedbo te prireditve, oziroma do pisnega preklica privolitve udeleženca za obdelavo
njegovih osebnih podatkov.
Za vsa morebitna vprašanja glede obdelovanja vaših osebnih podatkov se lahko
obrnete na elektronski naslov info@bovecmaraton.si ali info@timingljubljana.si.
Vsak udeleženec ima kadarkoli možnost zahtevati od upravljavca (pod pogoji iz uredbe
GDPR) dostop do svojih osebnih podatkov (15. člen uredbe GDPR), popravek svojih
osebnih podatkov (16. člen uredbe GDPR), izbris svojih osebnih podatkov (17. člen
uredbe GDPR), omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (18. člen uredbe GDPR) in
prenos svojih osebnih podatkov drugemu upravljavcu (20. člen GDPR) ter ugovarjati
obdelavi svojih osebnih podatkov (21. člen uredbe GDPR). Vsak udeleženec ima prav
tako kadarkoli možnost preklicati privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, ne da
bi to vplivalo na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se bo na podlagi privolitve
udeleženca izvajala do njenega morebitnega preklica (3. odstavek 7. člena uredbe
GDPR).
V kolikor udeleženec meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši določila uredbe
GDPR oziroma da se njegovi osebni podatki ne obdelujejo pravilno, ima pravico vložiti
pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana (77. člen GDPR).
S prijavo na prireditev udeleženec potrjuje, da so vsi osebni podatki v prijavnem obrazcu
resnični. Izjavlja, da je zdrav in vsestransko pripravljen za prireditev. Prireditve se bo udeležil
na lastno odgovornost. Seznanjen je z vsemi nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko
pride med prireditvijo, in izjavlja, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z
udeležbo na tej prireditvi, ne bo tožil ali zahteval nadomestila od organizatorja.
S prijavo na prireditev je udeleženec seznanjen, da organizator ni odgovoren za kakršno
koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z
njegovim sodelovanjem na prireditvi.
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16. DODATNE INFORMACIJE
V kolikor vas v zvezi z prijavo oziroma z prireditvijo kaj zanima nam lahko pišete na
e-naslov: prijave@blitz-bovecmaraton.si ali info@blitz-bovecmaraton.si

Športno društvo Bovec maraton kot organizator Blitz Bovec maratona si pridržuje pravico
do spremembe tega razpisa.

Predsednik organizacijskega odbora Blitz Bovec maratona 2020
Vasja Vitez
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