
Funny Trail 10KM ~ 400
Speed Trail 15KM ~ 500
Sky Race 25KM ~ 800
Sky Trail 60KM ~ 800
Ultra Sky Trail 100KM ~ 500
Ultra Trail Julian Alps 170KM ~ 400

PRIJAVE

Prijave na Julian Alps Trail Run by UTMB 2023 se odprejo v petek, 9. januarja 2023, ob 11.00
(CET).
Prijave se zaprejo ob polnoči v torek, 24. avgusta 2023 oziroma ob zapolnitvi predvidenega
števila mest na posamezni razdalji.

Prijave potekajo izključno prek spletne platforme, plačilo se izvede s kreditno kartico. Prijave
na dogodku bodo možne zgolj v primeru, da posamezna razdalja ne bo polno zasedena.

Z oddajo prijave in plačilom štartnine udeleženci sprejmejo splošne pogoje in pravilnik
tekmovanja ter se strinjajo, da se tekmovanja udeležijo na lastno odgovornost.

Na Julian Alps Trail Run by UTMB 2023  je za posamezno razdaljo predvideno naslednje
število mest:

Na Ultra Sky Trail 100KM in Ultra Trail Julian Alps 170KM se lahko prijavijo osebe, starejše od
18 let (upošteva se starost na dan dogodka).
Na Funny Trail 10KM, Speed Trail 15KM, Sky Race 25KM in Sky Trail 60KM se lahko prijavijo
osebe, starejše od 16 let (upošteva se starost na dan dogodka).

Vsi prijavljeni se morajo pred tekmovanjem seznaniti s SPLOŠNIMI POGOJI TEKMOVANJA,
poskrbeti, da bodo na tekmovanju imeli vso predvideno OBVEZNO OPREMO in upoštevali
ZELENO ZAVEZO JATR TEKAČEV.

Julian Alps Trail Run by UTMB 
Splošni pogoji prijav



 Predprijave
do

28.2.2023
do

15.5.2023
do

24.8.2023
na dogodku*

10 KM 38 € 42 € 45 € 49 € 55 €

15 KM 42 € 46 € 50 € 54 € 60 €

25 KM 48 € 52 € 56 € 60 € 65 €

60 KM 70 € 80 € 90 € 100 € 110 €

100 KM 120 € 130 € 140 € 150 € 160 €

170 KM 150 € 170 € 190 € 210 € 230 €

PRIJAVNI ROKI IN CENE

pri razdaljah 10, 15, 25, 60 km je cena na tekmovalca 15% nižja od cene za tekmovalce
posamzenike
pri razdaljah 100 in 170 km je cena na tekmovalca 10% nižja od cene za tekmovalce
posameznike

*Prijave na dan dogodka bodo možne zgolj v primeru, da posamezna razdalja ne bo polno zasedena.
*V primeru rezervacije avtobusnega prevoza na štart je obvezno doplačilo v znesku 10 EUR (za razdalje
60 km, 100 km in 170 km). 
**Vse cene so v evrih (EUR) in že vsebujejo DDV.
***Na prijavno ceno se dodatno obračuna 6,5% provizija prijavnega sistema Njuko.

Prijavna cena med drugim vključuje hrano in pijačo na okrepnih postajah med tekmo, uradno
JATR by UTMB majico, medaljo, obrok po teku in zdravstveno pomoč.

SKUPINSKE PRIJAVE

Minimalno  število tekačev je 5.

Kontakt  za skupinske prijave: registration@trailrun.si.



SPREMEMBE PRIJAV

SPREMEMBA RAZDALJE
Sprememba razdalje je možna zgolj do 1. avgusta 2023. Tekači lahko menjavo razdalje
opravijo sami (v e-mailu s potrditvijo prijave dobijo dostop do svojega profila, kjer lahko
uredijo spremembo).

Po 1. avgustu 2023 bodo spremembe možne zgolj še na dogodku ob doplačilu 10 € (v primeru
prenosa na daljšo razdaljo se doplača še razlika v prijavni ceni).

Prenosi na 2024 niso možni.

PRENOS PRIJAVE NA DRUGO OSEBO
Prenos prijave na drugo osebo je možen do 1. avgusta 2023.
Novi tekač se prijavi prek prijavnega obrazca s svojim UTMB profilom. Prvotno prijavljenemu
tekaču se vrne prijavnina, zmanjšana za 20€*. Za navodila in urejanje prenosa prijave na drugo
osebo se tekači lahko obrnejo na registration@trailrun.si.

Po 1. avgustu 2023 bodo spremembe možne zgolj še na dogodku ob doplačilu 20 €.

*Velja v primeru da tekač ob prijavi ni plačal zavarovanja. Tisti, ki so vplačali zavarovanje, morajo vračilo urediti preko
sistema in zanje ni možno nadaljno urejanje po tem postopku. V primeru plačila zavarovanja prejmejo 100% povračilo v
primeru utemeljenih razlogov, ki so navedeni v zavarovanju.

MOŠKI 170K 100K 60K 25K 15K 10K

Brezplačna
prijava

800 820 850 820 820 820

ŽENSKE 170K 100K 60K 25K 15K 10K

Brezplačna
prijava

650 690 710 690 690 690

Predstavniki medijev, vplivni športniki ali posamezniki z veliko sledilci na družbenih omrežjih,
ki menijo, da bi s svojim nastopom lahko dodali vrednost JATR by UTMB, lahko svojo prošnjo
za prijavo in sodelovanje pošljejo na info@trailrun.si.

PRIJAVA ZA ELITNE TEKAČE

Elitni tekači lahko izkoristijo znižano prijavnino glede na njihov UTMB indeks. Elitni tekači se
morajo prijaviti med prijavnim obdobjem. Najboljši 3 tekači v svoji državi lahko izkoristijo tudi
neposredno plačano prijavo.

Elitni tekači lahko svojo prošnjo naslovijo na registration@trailrun.si. 



bolezen, nesreča, poškodba, kronične zdravstvene težave;
okvara javnega/zasebnega prevoza;
kraja dokumentov, sodni pozivi;
itd.

do 1. maja 2023: 60 %
do 1. julija 2023: 50 %
do 1. avgusta 2023: 30 %
po 1. avgustu 2023: ni vračil ne glede na razlog, zakaj se tekač ne more udeležiti
tekmovanja

odpoved prireditve 4 mesece pred izvedbo - 90 % vračilo
odpoved prireditve 2 mesece pred izvedbo - 70 % vračilo in 20 % popust za naslednje leto
odpoved prireditve 14 dni pred izvedbo – 60 % vračilo in 20 % popust za naslednje leto
odpoved prireditve manj kot 14 dni pred izvedbo - ni vračil.

POLITIKA ODPOVEDI & VRAČIL 

ZAVAROVANJE PRIJAVE
Zavarovanje prijave za primer nezmožnosti nastopa je možno doplačati zgolj ob prijavi.

Zavarovanje tekaču omogoča 100 % vračilo prijavnine v primeru, da se tekme ne more
udeležiti (in za to priloži ustrezna dokazila) zaradi kateregakoli od naslednjih razlogov:

Tekači zahtevek za vračilo oddajo prek svojega UTMB profila. 

VRAČILA ZA NEZAVAROVANE PRIJAVE
Udeleženci, ki se dogodka zaradi zdravstvenih težav ne morejo udeležiti in že imajo plačano
štartnino, lahko prošnjo za delno vračilo štartnine naslovijo na: registration@trailrun.si. Tekač
mora pri zahtevku za vračilo predložiti uradni zdravstveni dokument (spričevalo, zdravniško
potrdilo ipd.). 

Če se tekač ne udeleži tekmovanja, se ne glede na razlog odreka tudi štartemu paketu in
vsem ostalim ugodnostim, ki jih imajo tekači.

ODPOVED PRIREDITVE V IZREDNIH RAZMERAH
V primeru odpovedi tekmovanja zaradi izrednih razmer organizator jamči vračilo štartnine v
primeru prepovedi / nezmožnosti izvedbe dogodka zaradi izrednih razmer, na način:

Organizator bo v primeru odpovedi dogodka ponudil tudi možnost prenosa štartnine na leto
2024.


