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5e malo, pa bomo sklenili
letoinjo akciio Sloveniia kolesari
Prireditve akcije Slovenija kolesari 2014 poiasi prehajajo v drugo polovi-
co in priprave na sklepno prireditev, ki bo 5. oktobra v Smarjah pri Jel5ah,
so Ze tu. Prvi test pripravljenosti je bil za marljive delavce iportnega
druiwa Smarje pri JelSah in soorganizatorje 2e 3. avgust, ko so izpeljali 1 1 .
Smarski kolesarski maraton. Na trasi velikega maratona (66 km), srednje-
ga (42 km) in malega maratona v dol2ini 22 km so kolesarji spoznavali
kraje imarske obiine, ki s svojo naravno lepoto in kulturno tradicijo post-
ajajo vabljivi za kolesarje in pohodnike.
Za sklepno prlreditev pa gostitelji obljubljajo, da bodo ponudbo 5e bolj
obogatili, in omogoiili, da bodo obiskovalci in udeleZenci kar se da
uZivali. Dobrote kmeike tr2nice in ponudba vseh trlintridesetih vinskih
kleti (zidanic, pri njih poimenovanih gorce, ki se druga ob drugi stiskajo
na grebenih prisojnih poboiD kar klitejo na raziskovanje in potepanje s
kolesi po urejenih in oznaienih desetih trasah kolesarskih poti.

Medtem ko sta Roga5ka in Po Rogatcu in Rogaiki Slatini nezahtevni kole-
sarski poti, pa so preostale zahtevnejSe. Srednjo zahtevnost so pripisali
kolesarskim trasam S kolesom na Log in Na Sladko goro, Pot na Tinsko,
Ob Vonarju in Vir5tanjska kolesarska pot. Za zahtevne kolesarje so ure-
jene poti NaVetrnik, Po Rudnici in Na Bot. PriloZnosti in tasa za spozna-
vanje Obsotelja in Kozjanskega, pokrajine na vzhodu Slovenije, tik ob
slovensko-hrvaiki meji, 5e vedno premalo odkritega neokrnjenega raja
za kolesarje, bo precej! Malo prometne poti, gosto posejane z naravnimi
in kulturnimi zanimivostmi, s pristno hrano in pijaio, GjIorcjza vse kole-
sarje z malo manj in z malo vet wdr2ljivosti ter prevoZenimi kilometri.
Rezervirajte si 2e danes 5. oktober 2014in nairtujte obisk Kozjanskega in
sklepne prirediwe akcije Slovenija kolesari!

Vei: www.agencUa-mtt.si
Foto: M. G.

Rekreatur: letos v preddverju Juliicev
Rekreatur, ekipno kolesarjenje po Sloveniji med 21. in 24. avgustom s
Sarmom etapnega kolesarjenja, kot staTour de France aliGiro d'ltalia, ter
pridihom druZenja, raziskovanja neodkrite lepote slovenske pokrajine in
njihovih prebivalcev! Leto5nji bo v preddverju Julyskih Alp, v Kranjski
Gori, kjer bo tudi srediSte dogajanja. \
Rekreatur traja Sriri dni in je sestavljen iz prologa in treh etap. Celotna
trasa je dolga okoli 350 km, kar ni maiji kaielj. A skrbno izbrane ceste s
fudovitimi pogledi so speljane po krajih, ki so zunaj glavnih prometnic.
UZivate, ko se na kontrolnih todkah sreiate z domaiini, poklepetate in
preizkusite njihove kulinariine dobrote. UZivate, ko znova odkrivate
druzenje, tovaristvo in pomoi vaie in drugih ekip v trenutkih, ko bi glava
Se hotela, noge pa iedalje teZe poganjajo pedale. UZivate zveier, ko se
prijetno utrujeni zabavate, klepetate in celo zapleSete. Skupna veierna
druZenja so namrei enako pomembna kot kolesarski napori dez dan.
Rekreatura se lahko udeleZite le kot ekipa itirih do osmih kolesark ali
kolesarjev s poljubnim Stevilom spremljevalcevTudi te izberite skrbno,
saj vam bodo s svojim vozilom v pomod takrat, ko boste ladni, mokri od
poletne plohe ali samo potrebni spodbude v kaKnem ne prevei
strmem klancu.
Kot vsaka etapna dirka ima tudi Rekreatur zmagovalce, le da do te tasti
pddete malo drugaie. Zmaga namrei ekipa, kije najbliZe povpreinemu
iasu kolesarjenja vseh ekip. Ta si na koncu Stiridnevnega druZenja na-
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dene oranZno majico. Rekreatur torej ni namenjen brezglavemu div-
janju, njegov smiselje, da se vdasih ustavimo, povpra5amo domaiine za
pot in se orientiramo na klasiden naiin - z zemljevidoml

Ved: www.rekreatur.si
Foto: arhiv Rekreatur



35

a

o

(U

o
a
(U
-t

.;

mestnega srediSia s startom in ciljem v BTC Cityju. proga bo dolga 18.6 km
za Zenske in 38 km za moike, je pa popolnoma ravna in z zelo malo zavoji.
Druga novost je dirka Stafet v petek s startom in ciljem na Kongresnem
:rgu, <1er bo tudi otvori tvena siovesnost.
: :bct; co za tekmovalce in ekipe prost dan, v nedeljo pa bo ob 9. uri
: : : . :  : .(r 'e po 157 km dolgi trasi vel ikega maratona Franje. Ob 9.45 bo
s:: ' : :a(rr-.  cc 9/ km do gi trasi malega maratona Franje.
i :^ ' :  zeimo si lahko in verjamem, da bodo udelelenci amaterskega
: . =:3 .,^ega prvenstva dejansko zadutili Slovenijo kot zeleno turistidno des_
: ̂ ::.c, ki ponuja raznovrstna kolesarska doZivetja in obiskovalcem prrjaz_
-: c|<o je. Prepritan sem, da bo dogodek izjemna priloZnost za poveianje
:r-:poznavnosti Slovenije in slovenskega turizma v svetu, pomeni pa tudi
cdkrivanje itevilnih moznosti za aktiven oddih v raznoliki slovenski pokra-
j,ni. To pa si prizadevamo tudi le vsa leta z akcijo Slovenija kolesari.

Vei: uwct.fra nja.orglnovice.htm I

31. avgusta: Pozdravjeseni - kolesarjenje po 5entviiki planoti, peiine _TD
SentviSka planota
6. septembra: 9. TrideZelni kolesarski maraton Goriiko _ Raab _ Orseg,
Monoiter (HU) - Javni zavod Krajinski park Goriiko
6. septembra: 36. Juri5 na Vr5ii Kranjska Gora - TD Kranjska Gora
6. septembra: 19. Kolesarski maraton po obiini M. Toplice _ Moravske
Toplice -Terme 3000 - OSZ MoravskeToplice
13. septembra: S kolesom okoli Urilje gore, Slovenj Gradec _.JZ Spotur
Slovenj Gradec
l4.septembra:' l9.Vzpon zbicikli na Mirno goro,Crnomelj_SRDCrnomelj
14. septembra: Beltinski maraton, Beltinci - KK prekmurje Beltinci
21. septembra: Obalni kolesarski maraton, Koper _ KD Raketa

Vzpon na Mangart, novinec v akciji
Sportno druStvo Log pod Mangartom je s prireditvrjo 14. Kolesarski vzpon
na Mangart (v nedeljo, 17. avgusta, s startom ob 10. uri) leto5nji novinec v
akcr'1i Slovenija kolesari 2014. Zaietek vzpona bo na jportnem igriiiu v
Logu pod Mangartom na 630 metrih nadmorske visine, cllj pa bo Man_
gartsko sedlo na 2055 metrih nadmorske viiine. Viiinske razljke bo torej
1425 metrov povpreini naklon vzpona pa je 9,6 odstotka. Trasa med
drugim vodi tez most z najve-jim razponom v Alpah (dez Mangartski
potok), mimo Mangartske planine, kjer se ukvarjajo s pridelovanjem
ovfjega sira, njen najlepii del pa je vzpenjanje po serpentinah mimo Bel-
vederja, skozi predore na cesti, ki le zav4e proti sedlu, in mimo Msnovke

Svetovno prvenstvo za kolesarie amaterje v Sloveniiil
Konec a'ousia iod 18. do _lt  tega meseca) bo Ljubjana gosti la pravo
<C::--s:t  a' t .  :a ; :  aa r-ai.3: Cr,. , ia . :  S o,.,erSk h t leh SvetovnO pr,
' :^ : : .  :  : :  '  :  

- : : - :  
:^- i : : -  :  - t r .  ,  - .  *^- t - . - , .  t r : : l  , r , '1. : ]  ChamCiOn

s^: .1 ' : : -  _ :  :  l : : ,_ - .1: : : :a: : t t : .  : . - : : := l -1 .  =: . - : :a:^3
LJ.C.:- :  -  j  : . - - . . .= {a:)3.Si :  : . : : :  : : .  ^^: t  j .=t_:  :_. . . : .  :=.r
casaa : 'a -  i :  le c.  (  ooroi i t r i , ,  ca bo prarr  S c. ,er  - :  a:ai  l l i .  :  ) .  : : t .  _
ro c'r,ensivo, je pripomogla odlicna organizacija Marator. i,.t a . -_.=
teklih letih. ARWC pa je lahko tudi odskoina deska za morebitno crca- _
zacijo svetovnega prvenstva za kolesarje leta 20 j Z v Slovenrli.
Na lanskem prvenstvu v itali janskemTrentu je pedala poganyajo kar 159,
kolesarjev, zato organizatorji tudi v Sloveniji priiakujejo od tisoa do dva
tisoc udeieZencev. Trendi v zadnjih letih namrei ka2ejo, da je koJesaryev,
ki se udele2ujejo maratonov dedalje vei. Skupaj s spremljevalci in
navijaii bi utegnilo Slovenrjo obiskati vsaj deset tisoi ljudr.
Organizato{i bodo letos tekmovalcem ponudili nekaj novosti. Ze v
cetrtek, 28. avgusta, bo ob 10.30 vo2nja na das. potekala bo na obrobju

Prireditve avgusta in septembra
1 5. avgusta: Jernejev kolesarski maraton, Sentjernej _ Obdina Sentjernej
17. avgusta: 10. Veliko-imarenski kolesarski maraton Vurberk 20,14, Vurb-
erk -TDVurberk
1 7. avgusta: 1 2. Maraton po de2eli cvidka, Kriko _ RKD Kr5ko
1 7. avgusta: I 4. Kolesarski vzpon na Mangart
23. avgusta:22. Kolesarski skok na Roglo, Zrete - KK Rogla
24 avgusta: Medvo5ki rekreativni grand prix, Zbilje _ SD BAM.BI
30. avgusta: 12.Zirovski kolesarski krog - rekreativna jportna kolesarska
prireditev Ziri -TD Ziri
31. avgusta: 23. Skok na Lisco, Sevnica - KD Sevnica
31. avgusta: '10. Kolesarski vzpon na Tri kralje, Slovenska Bistrica _ SD Tinie

(macesnov gozd) do odcepa za koio na Mangartskem sedlu.Tu se odpira_
jo audoviti razgledi na vrh Mangarta, Jalovca, vrhove Loike stene ...
Na progi bo okrepievalnica z vodo, na cilju pa z napitki za regeneracijo in
toplim 

-ajem. 

Organizator bo poskrbel za prevoz opreme od zaietka vzpona
na cilj. Kolesa4ijo bodo oddali na posebej oznatenem prostoru na1pozne1e
30 minut pred startom. Med tekmovanjem bo cesta zaprta za ves promet.
Na sedlu pod Mangartom bo mogote parkiranje le za omejeno itevilo vozil.
Vradanje v dolino.bo mogote iele, ko bo v cilj pripeljalzadnjitekmovalec.

Vef : info@vzpon-mangart.s j

Foto: Zabukovec

Strani Slovenija kolesari pripravl ja Tomai Marinko, www.agenci ja_mtt.si
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