
 Mountain Lust Mountain Lust je kolesarski dogodek tekmovalnega in netekmovalnega značaja katerega namen je doživetje neokrnjene narave in odkrivanje manj znanih poti. Udeleženci se po neoznačeni trasi gibajo s pomočjo navigacijskih naprav ali predpripravljenih zemljevidov. Naložena gps sled jih bo vodila po 151km dolgi trasi vse do cilja. Ni vmesnih postaj, ni spremstva, ni pomoči, udeleženci morajo sami poskrbeti za pravilno opremo, hidracijo, prehrano in pomoč v primeru nezgod. Ob trasi se nahaja nekaj točk kjer je možna okrepčitev, vendar organizator priporoča, da se zanašate izključno na svoje sposobnosti in izkušnje. 
 Mountain Lust trasa poteka po asfaltnih ter makadamskih poteh. Glede na letni čas opozarjam udeležence naj bodo pripravljeni na dež, morebitne nevihte in 

nizke temperature. 

 Udeleženci morajo tekom dogodka upoštevati veljavna cestna pravila, uporabljati zdravo pamet in se držati svojega dela cestišča. Trasa ni označena, kot 
tudi ni rezervirana samo za kolesarje. 

 Kolesarji morajo tekom dogodka obvezno uporabljati zaščitno čelado. 
 Kljub temu da je kolesarjenje v skupini dovoljeno, ne pozabite da je Mountain Lust še vedno nepodprt dogodek. Bodite pripravljeni na vse kar gre lahko narobe, 

saj se lahko zgodi, da celotno traso odpeljete sami. 

 Kolesarji lahko na trasi pričakujete avtomobile, motorna kolesa, kolesarje in živali. Uporabljajte svoj del cestišča in spoštujte prometne predpise. 
 Kolesarji morajo biti sposobni urediti kakršne koli težave, ki se lahko pojavijo na njihovih kolesih. Rezervne zračnice in primerno orodje sodijo med obvezno opremo, priporočamo tudi osnoven paket prve pomoči. 
 Spremljevalna vozila niso dovoljena. Trasa je speljana tako, da obide nekaj bencinskih črpalk, restavracij in trgovin kjer se lahko ustavite in kupite okrepčila. Vseeno pa bodite čimbolj samozadostni in pripravljeni na karkoli. 
 Vso embalažo (ovitki gelov, ploščic, ...) odvrzite na primernih mestih - koši za 

smeti!  

 V primeru, da se udeleženec odloči predčasno zaključiti dogodek, je primoran o tem obvestiti organizatorja na telefonsko številko, ki jo prejme pred začetkom 
tekme. Telefonska številka je namenjena izključno temu primeru, v vseh ostalih primerih se tekmovalec obnaša tako kot bi se na solo vožnji in se znajde sam. 

 V primeru odstopa, organizator ni dolžan organizirati prevoza na začetno točko. 
 Odgovornost vseh udeležencev je upoštevanje uradne trase, ki jo je objavil 

organizator. 

 V kolikor udeleženec med dogodkom povzroči škodo na javnih ali zasebnih površinah, ostalim tekmovalcem in opremi ostalih tekmovalcev. Sam odgovarja za vse stroške povezane s škodo. 
 Mountain Lust organizator si pridržuje pravico do spremembe trase in časa 

dogajanja zaradi varnostnih razlogov. 

 Mountain Lust organizator ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki se lahko zgodi udeležencem ali njihovi opremi. Kolesarji se dirke udeležijo na lastno 
odgovornost in sami poskrbijo za svoje zdravje ter potencialno škodo na svojih 
kolesih. 

 



 Mountain Lust 

Mountain Lust (ML) je 151 kilometrov dolga trasa z 3600m višinske razlike. Štart in 
cilj je pri gostišču Zavrh v dolini Završnice. 

Prvih 20km trase poteka po ravnini, nato se povzpnemo na planoto Jelovica. Po 35km 

sledi spust proti Železnikom. Na 50 km nas čaka drugi vzpon v dolžini 10 km in nas 
pripelje v mirne gozdove Jelovice. Od tu sledi spust v Bohinjsko Bistrico, kjer je 

možno opraviti že prva okrepčila (trgovine, restavracije, ....). Sledi najlepši del poti 
proti Bohinjskim planinam (Uskovnica, pl. Konjščica, Zajamniki). Ko zapustimo te 

planine se odpravimo proti najvišji točki trase na Pokljuki; 1521m. Od tu nas lep 
makadamski spust popelje v dolino Radovno, kjer brez večjih naporov (asfaltirana 
cestišče) dosežemo še zadnji daljši vzpon proti Mežaklji. V zadnjem delu trase je 

možno okrepčilo v trgovini v Zasipu (143km) ali gostišču Kurej. Od tu naprej nas čaka 
en krajši strmejši vzpon in prihod v cilj po XC progi Završnica. 

  
 Podatki o trasi 

V tednu pred tekmo bo na spletu (https://mountainlust.weebly.com/) objavljena 

dokončna trasa, ki ju bojo morali tekmovalci natančno preučiti ter si jih prenesti v 
navigacijske naprave. Uporaba sledilne naprave je obvezna, bodi si Garmin, pametni 

telefon ali karkoli drugega, gre namreč za edini dokaz udeležbe in upoštevanja pravil. 
  

 Prijave 

Predprijave so možne do 29. Junija 2019 na spletni strani www.prijavim.se. Višina 
štartnine za ML je 15 evrov. 

Prijave za zamudnike bodo tudi na dan tekmovanja in sicer na štartnem prostoru 
(okrepčevalnica Zavrh) med šesto in pol sedmo uro zjutraj. Takrat bo štartnina 

nekoliko višja - 18 evrov. 
 


