
Razpis 

  

10. KOLESARSKI MARATON ALPE SCOTT 

DATUM:  nedelja, 3.7.2016 

ČAS STARTA:  09:00 

STARTNO MESTO:  Kamnik / center 

CILJ: Kamnik / center 

POTEK PROGE: Kamnik - Komenda - Cerklje - Preddvor - Jezerski Vrh - Pavličevo sedlo - 
Solčava - Luče - Ljubno - Gornji Grad - Črnivec - Kamnik 

VIŠINSKA RAZLIKA: 2000 m 

DOLŽINA: 130 km 

  

ORGANIZATOR 

Maraton Alpe organizira Kolesarsko društvo Alpe, Perovo 2b, 1241 Kamnik, E: 
info@maraton-alpe.si 

Vodja maratona: Janez Jarm, 00 386 (0)40 264 340, E: janez@maraton-alpe.si 

  

POTEK MARATONA ALPE 

Start maratona je v centru Kamnika. Do prehoda železniške proge bodo kolesarji vozili v 
počasni strnjeni koloni. Merjenje časa se začne takoj po startu maratona. Vsi udeleženci 
morajo zapeljati preko kontrolne preproge. Po tem prehodu je maraton odprt vse do končnega 
cilja v Kamniku. 

V času maratona bo vse udeležence, ki za vodilnim tekmovalcem ne bodo zaostajali več kot 
60 minut, varovala mobilna zapora ceste. Vozilo organizatorja »KONEC ZAPORE«, ki ga bo 
spremljalo policijsko vozilo, bo vse udeležence z zaostankom več kot 60 minut za vodilnim 
kolesarjem opozorilo z zvočnim signalom. Ti udeleženci bodo zunaj mobilne zapore ceste, 
zato bodo morali upoštevati cestnoprometne predpise ter se po njih ravnati. Ne glede na 
mobilno redarsko službo organizator ne zagotavlja, da se na trasi, kljub vsem varnostnim 
opozorilo,  ne more pojaviti nasproti vozeče vozilo. Organizator bo storil vse, kar je v njegovi 
moči, da bo varnost maratona na najvišjem nivoju. Udeleženci maratona vozijo na lastno 
odgovornost in odgovarjajo za škodo povzročeno sebi ali drugim. Organizator ne jamči za 
škodo, ki jo udeleženec povzroči sebi, drugim udeležencem ali tretji osebi. S svojim startom 
vsi kolesarji potrdijo, da so seznanjeni z določili razpisa, ki so objavljena na prijavnem lističu, 



na internetni strani kluba, v ostalih medijih ter prek ozvočenja na startnem prostoru. Za varen 
potek prireditve bodo skrbeli vozila organizatorja, policijska vozila, rediteljska in zdravstvena 
služba. 

Maraton Alpe želi dvigniti zavest o pomenu spoštovanja okolja med kolesarji. Zato pozivamo 
vse udeležence maratona, da ovitke energijskih ploščic in pijač odvržejo na okrepčevalnicah 
ali na mestih katera bodo naknadno objavljena. 

  

RAZPISNI POGOJI IN OPOZORILA 

  

• Maratona Alpe se lahko udeleži kolesar, ki se prijavi organizatorju, priloži izpolnjeno 
prijavnico, plača startnino in ima na kolesu nameščeno vidno startno številko 

• s prijavo in dvigom startne številke udeleženci maratona potrjujejo, da so seznanjeni s 
pogoji razpisa in se z njimi strinjajo 

• vsak udeleženec mora imeti s seboj osebno izkaznico ali potni list 
• zaščitna čelada je obvezna 
• udeleženci maratona mlajši od 16 let se maratona lahko udeležijo samo v spremstvu 

staršev 
• imetniki licenc U23 in ELITE se maratona lahko udeležijo samo na povabilo 

organizatorja in bodo uvrščeni izven konkurence. 
• prvih sto udeležencev iz leta 2015, ki so se prijavili v predprijavi, bo startalo iz prvega 

startnega boksa 
• podelitev priznanj za najboljše in nagradno žrebanje startnih številk bo ob 14:30 v 

startno ciljnem prostoru 
• udeleženci maratona se ne smejo voziti v zavetrju neprijavljenih kolesarjev, vozil 

organizatorja in ostalih udeležencev v prometu 
• organizator vsem udeležencem maratona zagotavlja: malico, pijačo, praktične nagrade, 

okrepčila na okrepčevalnicah, ki bodo postavljene ob progi in topli obrok na cilju 
• vsi udeleženci maratona vozijo na lastno odgovornost; organizator ne odgovarja za 

morebitno povzročeno škodo na opremi in ljudeh 
• v rezultatih bodo upoštevani samo kolesarji s klasičnimi cestnimi in gorskimi kolesi 
• prehod preko kontrolnih preprog je obvezen 
• na začelju kolesarjev bo vozil avtobus namenjen omaganim kolesarjem 
• plačana startnina se ne vrača 
• maraton se zaključi o 17:00 uri in bo potekal v vsakem vremenu 
• neuradni rezultati maratona bodo objavljeni na dan prireditve, uradni rezultati pa 

najkasneje četrti dan po prireditvi 
• udeleženci, ki ne bodo upoštevali razpisnih pogojev maratona, ne bodo uvrščeni 
• udeleženci maratona se strinjajo z objavo fotografij, izjav, videa, ipd. - gradiva, 

posnetega na maratonu za potrebe promocije Maratona Alpe v medijih 
• zoper neprijavljene udeležence bomo ukrepali skladno z Zakonom o javnih zbiranjih, 

z Zakonom o pravilih cestnega prometa in pravili Kolesarske zveze Slovenije 

  

  



KATEGORIJE 

               ŽENSKE 

W1         16 - 39  2000 -1977 

W2         40 ......  1976 ....... 

               MOŠKI   

M1         16 - 29  2000 - 1987 

M2         30 - 39  1986 - 1977 

M3         40 - 49  1976 - 1967 

M4         50 - 54  1966 - 1962 

M5         55 - 59  1961 - 1957 

M6         60 - 64 1956 - 1952 

M7         65 .....  1951 ..... 

 


