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1. MTB MARATON ZELENI JURE 2019  

 

KRAJ PRIREDITVE: Veliki Nerajec  

DATUM IN ČAS: Sobota, 6. julij 2019, start maratona ob 15. uri 

IZVAJALEC: Kolesarski klub Črnomelj 

MTB maraton Zeleni Jure bo izveden v sklopu prireditve “Pokosimo Nerajske luge″. 

 

1. Trasa  

Maraton bo večinoma potekal po makadamskih in gozdnih cestah, nekaj odsekov bo tudi 
asfaltiranih. Dolžina maratona je 52 km ter 880 m nadmorske višine.  

Veliki Nerajec-Mala Lahinja-Črešnjevec-Pusti Gradec-Podlog-Zorenci-Butoraj-Tribuče-

Plešivica-Velika sela-Mala sela-Žeželj-Perudina-Hrast-Belčji Vrh-Mala Lahinja-Veliki Nerajec 

 

2. Prijave 

Pred prijave: 

• v trgovini L-Šport  
• spletne prijave (https://forms.gle/6iXri6qGaRNVGAhY7).  

 

Pred prijava je upoštevana ob plačilu startnine. Plačilo startnine spletne prijave se izvede 
na račun Kolesarskega kluba Črnomelj, TRR pri SKB: SI56 0315 4100 0431 107. Spletna 

prijava je možna do vključno 30. 6. 2019. 

Udeleženci se lahko prijavijo tudi na dan prireditve od 13.30 do 14.45 na startnem prostoru, 

kjer bo potekal tudi prevzem štartnih paketov.  

Startnina: 

• do vključno 30. 6. 2019: 15€ 

• od 1. 7. 2019 in na dan prireditve: 20€ 

V startnino je vključeno: startna številka, majica, okrepčilo ob trasi, malica po maratonu, 
darilo sponzorjev 

Od 1. 7. 2019 naprej v prijavi ne bo možno izbirati velikosti majice. 

KOLESARSKI KLUB 

ČRNOMELJ 
Kolodvorska cesta 13 

8340 Črnomelj 



https://www.facebook.com/KolesarskiklubCrnomelj/ 

3. Pravila maratona 

Na maratonu lahko sodelujejo vsi kolesarji, ki jih veseli organizirano rekreativno kolesarjenje 

v skupinah in se čutijo sposobni prevoziti 52 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. 

Udeleženci maratona bodo lahko izbirali med kolesarjenjem z meritvijo časa (končna 

razvrstitev) ali brez meritve. 

Kolesarji s e-kolesi nimajo možnosti meritve časa. 

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 
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 se bodo pri prijavi odločili za meritev časa bodo razvrščeni v kategorije: 

• Moški: do 18 let; do 40; do 50; nad 50 

• Ženske: do 18 let; do 40; nad 40 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb razpisnih pogojev, brez predhodnega obvestila. 

V primeru slabega vremena prireditev odpade. 

6. Dodatne informacije 

Kolesarsko klub Črnomelj 

Kolodvorska cesta 13 

8340 Črnomelj 

kolesarskiklubcrnomelj@gmail.com 

 

Vodja maratona: 

Matej Horvat 

gsm: 040-612-165 


