
Soča MTB Maraton 

 

Soča MTB Maraton PRESTAVLJEN NA NEDELJO, 3. JULIJA! 

 

Zaradi zelo slabe vremenske napovedi in po posvetu s prijavljenimi tekmovalci na MTB 

maraton smo se odločili, da bomo MTB maraton na SocaOutdoor Festivalu izvedli v nedeljo, 

3. julija 2016. 

 

Odločitev ni bila lahka, vendar v prvi vrsti želimo, da je MTB maraton užitek za tekmovalce 
in gledalce ter užitek v kulisi, ki nam jo v osrčju doline Soče daje tamkajšnja narava. Pri izbiri 

nadomestnega datuma smo upoštevali druge kolesarske dogodke, ki so že napovedani, hkrati 
pa je to trail run vikend na Soča Outdoor Festivalu in bo to samo dodatna motivacija za 
druženje z ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa v naravi. 
  

Skupaj s kolesarji delimo mnenje, da si nova trasa s svojimi razgledi zasluži lepše vreme. 
Organizatorji pa se zavedamo, da je organizacija prireditev v naravnem okolju predvsem 

velika odgovornost do udeležencev in narave, ki je nikoli nismo jemali zlahka. Ledeni možje 
so povzročili, da prihajajoči vikend očitno ne bo najbolj primeren za skok s kolesom v naravo 
in zagotovo ne bi bil primeren za izvedbo tekmovanja, ki bi bilo namenjeno širšemu krogu 
kolesarjev. 

  

Festivalni program razvija predvsem turizem in zato daje prednost turističnemu vidiku in 
posledično užitkom, kar pa ob tako slabih vremenskih obetih ne moremo ponuditi ne 
tekmovalcem v maratonu, kot tudi ne drugim obiskovalcem bogatega spremljevalnega 

programa, ki smo ga tokrat za vas pripravili v Kobaridu.  

 

Datum tekmovanja: 3. julij 2016 

Prireditelj: Zavod Tovarna trajnostnega turizma Good Place 

Kraj: Kobarid, center/kamp Koren 

Disciplina: XC maraton 

Dolžina: cca 45 km 

Višina: cca 1.450 v.m. 

Opis trase: center Kobarida-Sedlo-Stol-Trnovo-Magozd-kamp Koren, Kobarid 

 



 
Interaktivni zemljevid trase z vsemi spremljajočimi informacijami: 
http://www.gis.si/soca-outdoor/ 
 

Prireditelj si pridržuje pravico manjših sprememb trase. Trasa bo odprta, vidna in označena ob 
odprtju festivala 13. 5. 2016.  

 

 

 

Po lanskoletni odpovedi MTB maratona smo se trudili tekmovanje vrniti v program Soča 
Outdoor Festivala, četudi po spremenjeni trasi, zato razpis in prijave odpiramo šele sedaj. 
Nova trasa na Kobariškem bo kolesarjem ponudila primerljivo kolesarsko izkušnjo s tisto iz 
let 2013 in 2014 na Tolminskem.  

 

 

http://www.gis.si/soca-outdoor/
http://www.gis.si/soca-outdoor/


Soča Outdoor Festival | Soča MTB Marathon 2016 from Soča Outdoor Festival on Vimeo. 

 

Startnina:  

•    od 29. 3. do 26. 6. 2016: 30,00 € 

•    na dan prireditve: 35,00 € 

 

Prijava: 

•    elektronska prijava 

•    na dan prireditve pri prijavni službi na prireditvenem prostoru 

•    kot potrjene prijave se smatra samo tiste, ki so tudi plačane 

 

Skupinske prijave: 

•    minimalno število tekmovalcev je 5 

•    cena na tekmovalca skupine je 20% nižja od polne cene za tekmovalce posameznike 

•    skupinske prijave  

 

Postopek skupinske prijave: 

•    vsak tekmovalec se prijavi v obrazec za posameznike in navede klub 

•    klub v zavihku za skupinske prijave uredi podatke za izstavitev skupnega računa 

 

Kategorije: 

•    Moški od 16 do 25 let (rojeni med 1991 in 2000) 
•    Moški od 26 do 35 let (rojeni med 1981 in 1990) 
•    Moški od 36 do 45 let (rojeni med 1971 in 1980) 
•    Moški od 46 do 55 let (rojeni med 1961 in 1970) 

•    Moški nad 55 let (rojeni pred 1961) 
•    Ženske od 16 do 30 let (rojene med 1986 in 2000) 
•    Ženske od 31 do 40 let (rojene med 1976 in 1985) 
•    Ženske nad 40 let (rojene pred 1976) 
 

Urnik: 

06:30 – 08:30    prevzem startnih številk (že prijavljeni tekmovalci) 
06:30 – 08:00     registracija za neprijavljene tekmovalce  

08:45                 prolog iz kampa Koren do centra Kobarida 

09:00                 start Soča MTB maratona 

14:00                 zaključek merjenja časov 

14.00                 razglasitev rezultatov 

         

Vsi udeleženci maratona prejmejo: 
•    okrepčilo na progi (okrepčilne postaje s pijačo in/ali hrano) 
•    topel obrok in pijačo v cilju 

•    športno majico 

 

https://vimeo.com/154570152
https://vimeo.com/socaoutdoorfestival
https://vimeo.com/
http://www.soca-outdoor.com/prijave/soca-mtb-maraton/
http://prijavim.se/calendar/checkings/1489/SOCA_MTB_MARATON_2016


Ostalo: 

•    prijavna služba se bo na dan tekmovanja nahajala na prireditvenem prostoru 

•    s plačilom startnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja s 
pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo 

starši oziroma skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec) 

•    podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu startnih številk pri prijavni službi na 
dan prireditve 

•    obvezna je uporaba zaščitne čelade 

•    na trasi je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci na terenu 

•    prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno 
obvestil 

•    prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali 
tretji osebi 

•    prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na kolesih in kolesarski opremi 

•    tekmuje se na lastno odgovornost! 

•    parkirišče: za ekipe, tekmovalce in gledalce bo parkirišče zagotovljeno 

 

Kontaktna oseba glede online prijav: 

Ob morebitnih težavah s prijavo, prosimo, kontaktirajte: 
info@prijavim.se:  +386 41 855 782 

 

Kontaktni osebi za ostala vprašanja glede samega tekmovanja: 
Peter Dakskobler: +386 31 846 634, peter@soca-outdoor.com 

Klemen Štular: + 386 41 770 197, klemen@soca-outdoor.com 


