14. TREBANJSKI KOLESARSKI MARATON DANA
2018
1. Program
KRAJ PRIREDITVE: Trebnje in širša okolica
DATUM IN ČAS: Nedelja, 17. junij 2018, start maratona ob 9. uri
START/CILJ: Pred občinsko stavbo v Trebnjem
IZVAJALEC: Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve
Maraton Dana bo izveden v sklopu prireditve “Iz trebanjskega koša 2018″.

2. Prijave
Predprijave so preko spletne strani www.kd-gorenjeponikve.eu možne v dveh terminih in
sicer:



1. termin: od 25.5. do 6.6.2018; cena predprijave 12€, otroci do 12. leta starosti 4€, za
skupine nad 10 udeležencev znaša cena predprijave 10€/posameznika
2. termin: od 6.6.2018 do 14.6.2018; cena predprijave 15€, otroci do 12. leta starosti
4€. Ob prijavi dobite kolesarski bidon.

Skupinski popust ob hkratni prijavi nad 10 udeležencev velja samo za 1. termin predprijav!
Udeleženci se lahko prijavijo tudi na dan prireditve od 7.00 do 8.45 na startnem prostoru.
Prijavnina 15€.
Prireditev je vključena v akcijo Slovenija kolesari.

3. Pravila maratona
Na maratonu lahko sodelujejo vsi kolesarji, ki jih veseli organizirano rekreativno kolesarjenje
v skupinah in se čutijo sposobni prevoziti 27 oziroma 65 km dolgo progo. Otroci, mlajši od 15
let, se smejo udeležiti maratona le v spremstvu staršev, oziroma polnoletne osebe. Čelada je
obvezna za vse udeležence maratona.

4. Splošni predpisi
Maraton bo potekal ob normalnem prometu, zato so kolesarji dolžni upoštevati cestno
prometne predpise in navodila organizatorjev, ter se po njih ravnati. Udeleženci maratona
vozijo na lastno odgovornost, ter odgovarjajo za škodo povzročeno sebi in drugim. Na
maratonu je strogo prepovedano prehitevanje čelnih spremljevalnih vozil. Organizator ne
jamči za škodo, ki jo udeleženec povzroči sebi, drugim ali tretji osebi.
S svojo prijavo vsi kolesarji potrdijo, da so seznanjeni z določili razpisa objavljenimi v
medijih, na www.kd-gorenjeponikve.eu in po ozvočenju na startu. Za varen potek prireditve
bodo skrbela vozila organizatorja, rediteljska in zdravstvena služba.

5. Nagrade in obveznosti organizatorja

Na progi bo poskrbljeno za okrepčila, na cilju pa za malico in pijačo. Vsi udeleženci, ki bodo
upoštevali splošne predpise in prispeli na cilj do 12.00, bodo prejeli zložljiv Dana stol za
kampiranje/plažo, brezalkoholni napitek in malico.
Na cilju bo žrebanje praktičnih nagrad naših sponzorjev, ter glavne nagrade – vrhunsko kolo.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb razpisnih pogojev, brez predhodnega obvestila.

6. Dodatne informacije
Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve
Gorenje Ponikve 22
8210 Trebnje
ali
www.kd-gorenjeponikve.eu
info@kd-gorenjeponikve.eu
Vodja maratona:
Domen Kukenberger
gsm: 040-676-054

TRASA MARATONA
Tudi letos bo izveden Mini maraton Dana Junior, v dolžini 200m, za vse najmlajše!
Udeležba je brezplačna!
Na voljo sta še dva maratona; začneta in končata se pred občinsko stavbo v Trebnjem in v
celoti potekata po asfaltnem cestišču.

Mali maraton Dana
Trasa malega maratona Dana, v dolžini 27km, poteka po sledeči trasi:
Trebnje – Štefan – Pluska – Medvedjek – Veliki Gaber – Radohova vas – Veliki Gaber –
Šentlovrenc – Velika Loka – Štefan – Trebnje.

Veliki maraton Dana
Trasa velikega maratona Dana, v dolžini 65km, poteka po sledeči trasi:
Trebnje – Štefan – Pluska – Medvedjek – Veliki Gaber – Radohova vas – Veliki Gaber –
Šentlovrenc – Velika Loka – Štefan – Trebnje – Dol. Nemška vas – Rodine – Gomila – Mirna
– Rakovnik – Mokronog – Pijavce – Hrastovica – Rakovnik – Mirna – Gomila – Dol –
Trebnje.

