
Ziener MTB Maraton 
 
Datum dogodka: 2. julij 2017 
Prireditelj: Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Komisija za turno kolesarstvo 
Planinska zveza Slovenije  
Kraj: Zbor v Tolminu, sotočje Tolminke in Soče  
Disciplina: voden izlet 
Dolžina: 60 km  
Višina: 1.900 v.m.  
Opis trase:  

Kolesarji se bomo letos pridružili maratonskim tekačem na poti iz Bovca v Tolmin na levem 
bregu reke Soče. Deloma bo trasa potekala celo po isti poti, to je Alpe Adria Trail (AAT) 
pešpot, drugače pa se bo kolesarska trasa držala Slovenske turnokolesarske transverzale 
(STKP) skozi dolino Soče.  

Iz centra Bovca se bomo odpravili čez letališče do Čezsoče proti Logu Čezsoškemu v smeri 
proti Trnovem čez prvi manjši prelaz, ki postane za krajši čas tehnično malce zahtevnejši. 
Nato sledi makadamski vzpon do vasi Magozd in spust po mulatjeri do slapu Kozjak in 
Napoleonovega mostu, kjer le leta 2016 potekal zaključni del Soča MTB Maratona v 
Kobaridu.  

Iz Kobarida sledi asfaltni vzpon skozi vasi Ladra in Vrsno do vasi Krn in planine Kuhinja, od 
tam pa vzpon po gozdni cesti s krajšim zahtevnejšim odsekom do planine na Pretovču. Sledi 
varen, nezahteven a še vedno atraktiven spust čez Zatolminske planine do cerkvice na Javorci. 
Po cesti v dolini Tolminke, kjer je potekal prvotni Soča MTB Maraton, se vrnemo na 
festivalno prizorišče na sotočje rek Soče in Tolminke.  

Prireditelj si pridržuje pravico manjših sprememb trase.  

Startnina:  
•    od 18. 4. do 26. 6. 2017: 25,00 € 
•    na dan prireditve: 30,00 € (mesta bodo zelo omejena) 
 
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 udeleženca  skupine je 20% nižja od polne cene za tekmovalce posameznike 
•    skupinske prijave  
 
Postopek skupinske prijave: 
•    vsak udeleženec  se prijavi v obrazec za posameznike in navede klub 
•    klub v zavihku za skupinske prijave uredi podatke za izstavitev skupnega računa 
 



 
 
Urnik: 
06:30 – 07:30   prevzem kolesarske vrečke 
06:30 – 07:00   registracija za neprijavljene udeležence  
07:00 – 7.30     oddaja kolesa 
07:30                 odhod z avtobusom proti Bovcu  
16:00                 predviden zaključek ture 
 
         
Vsi udeleženci maratona prejmejo: 

 okrepčilo na progi (okrepčilne postaje s pijačo in/ali hrano) 
 topel obrok in pijačo v cilju 
 športno majico 
 prevoz kolesarja in kolesa na relaciji Tolmin - Bovec 

 
Ostalo: 

 prijavna služba se bo na dan ture nahajala na prireditvenem prostoru 
 s plačilom in s podpisom prijavnega obrazca udeleženec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa 

ter da kolesarite na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši 
oziroma skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec) 

 obvezna je uporaba zaščitne čelade 
 na trasi ni 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 udeleženec povzroči sebi ali tretji osebi 
 prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na kolesih in kolesarski opremi 
 kolesari se na lastno odgovornost! 
 parkirišče: za ekipe, individualne udeležence 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 same prireditve: 
Peter Dakskobler: +386 31 846 634, peter@soca-outdoor.com 
Klemen Štular: + 386 41 770 197, klemen@soca-outdoor.com 


