
SOČA MTB MARATON 

OSNOVNI PODATKI O PRIREDITVI 

Datum tekmovanja: 3. julij 2022 

Ura starta tekmovanja: 9:00 (zaključek merjenja časov 14:00) 

Prireditelj: Zavod Tovarna trajnostnega turizma - GoodPlace 

Kraj: Tolmin, osrednji prireditveni prostor na sotočju 

Disciplina: maraton (XCM) 

Dolžina: 42 km * 

Skupni vzpon: 1.500 v. m.** 

Urnik: 

07:00 – 08:45    Prevzem startnih številk (že prijavljeni tekmovalci). 

07:00 – 08:30    Registracija za neprijavljene tekmovalce. 

09:00                 Start Soča MTB maratona (na festivalnem prizorišču). 

14:00                 Zaključek merjenja časov. 

14:00                 Razglasitev rezultatov. 

Deveta festivalna izvedba po letu 2014 v svoj stalni repertoar v Tolminu vrača tudi kolesarsko 

disciplino MTB XC maraton na klasični maraton distanci in novi trasi. Nedeljsko kolesarsko 

tekmovanje Soča MTB XC maraton 3. 7. 2022 je le del celotne tradicionalne prireditve Soča Outdoor 

Festival v Tolminu 1.–3. 7. 2022. Ima pa kolesarska zgodba že dolgo in zaradi številnih zakonodajnih 

omejitev posebno zgodovino, hkrati pa izreden pomen tako v festivalni kot tudi destinacijski ponudbi. 

Start kolesarjev na festivalnem prizorišču je predviden ob 9. uri z zaključkom merjenja časov ob 14. 

uri. 

PODROBNEJŠI OPIS TRASE  

Nova trasa najprej sledi reki Soči in se vzpne pod pogorje Krna. Nato se čez zatolminske planine 

mimo svetovno znane cerkvice na Javorci ponovno spusti v dolino reke Tolminke, ki ji sledi vse do 

startno-ciljnega prostora na sotočju omenjenih rek.  

Med festivalnim prizoriščem v Tolminu in vasjo Kamno v dolini trasa skoraj v celoti poteka po 

makadamskih in kolovoznih poteh ob reki Soči. V vasi Gabrje se od nje malce oddalji in zagrize v prvi 

ožji, krajši vzpon, v vasi Volarje pa se ponovno spusti bliže reki Soči. Nato glavnina vzpona med 

vasjo Kamno in Krn poteka pa urejeni asfaltni cesti, ki se za vasjo Krn spremeni v gozdno cesto v 

smeri pl. Pretovč, na krajšem odseku je sicer tudi ožja in bo lahko v letošnjem letu za kratek čas 

potrebno tudi sestopiti s kolesa. V bližini omenjene planine pri lovski koči se priključi na povezavo 

med zatolminskimi planinami, ki se na pl. Medrje prevesi v spust po kolovozu in mulatjeri čez pl. 

Laška seč, pl. Črča, Zagrmuč, Javorca vse do planine v Pologu. Pri spominski cerkvici na Javorci, 

trasa steče po betonirani cesti, v dolini pa zapelje na urejeno cesto, ki je v večini makadamska, 

mestoma celo asfaltna gozdna cesta. Pri cerkvici sv. Petra ob vhodu v TNP se do festivalnega 

prizorišča ponujata dva možna zaključka. Prvi, da naselje Tolmin zaobidemo levo in se spustimo k 

reki Tolminki in ob njej vse do njenega izliva v Sočo. Druga možnost pa je, da desno zaobidemo tako 

naselje in vzpetino Kozlov rob, da se preko Zatolmina in vasi Dolje ponovno priključimo na 



kolesarske povezave ob reki Soči vse do festivalnega prizorišča. Na začetnem in zaključnem odseku 

(odhodu in prihodu na festivalno prizorišče) iz čisto organizacijskih razlogov lahko pride še do 

sprememb. 

PODLAGA VOZIŠČA 

56% makadamska/gozdna/poljska cesta 

33,3% asfaltna cesta 

10,7% trail 

PRIKAZ TRASE  

https://www.alltrails.com/explore/map/soca-mtb-xc-maraton-v1-ob-tolminki-2020-02-03- 55a0df4 

OKREPČEVALNICE  

Na okrepnih postajah bo sicer na voljo tudi pijača v lončkih za enkratno uporabo, vendar mora imeti 

vsak tekmovalec s seboj tudi svoj set posod za pijačo.  

LOKACIJA ODDALJENOST OD STARTA 

Vas Kamno (P) 12,5 km 

Vas Krn (H+P) 21 km 

Dolina Polog (H+P) 31,5 km 

Sotočje na cilju (H+P) 42 km 

H = hrana, P = pijača 

PRIJAVNINA 

do 31.1.2022 do 24.4.2022 do 26.6.2022 na dogodku 

35 € 40 € 45€ 50€ 

 

PRIJAVA 

 Na dan prireditve pri prijavni službi na prireditvenem prostoru 

 Prijava je veljavna s plačilom štartnine 

SKUPINSKA PRIJAVA 

 Minimalno število tekmovalcev je 5 

 Cena na tekmovalca je 15% nižja od cene za tekmovalce posameznike 

VSI UDELEŽENCI PREJMEJO 

 Okrepčilo na progi (okrepčilne postaje s pijačo in/ali hrano) 

 Topel obrok in pijačo v cilju 

 Darilo organizatorja 

 Športno Adidas majico 

 Medaljo za udeležbo 

KATEGORIJE 

 Moški med 18 in 39 let (rojeni med 1983 in 2004) 

 Moški med 40 in 49 let (rojeni med 1973 in 1982) 



 Moški nad 50+ let (rojeni 1972 in manj) 

 Ženske med 18 in 39 let (rojene med 1983 in 2004) 

 Ženske nad 40+ let (rojene 1982 ali manj) 

 Mladi med 14 in 17 let (rojeni med 2005 in 2008) 

 E-MTB nad 14+ let (rojeni 2008 in manj) 

Da se kategorija smatra kot samostojna, mora biti v kategoriji prijavljenih vsaj 10 tekmovalcev ali 

tekmovalk. 

OPREMA OBVEZNA  

 Štartna številka, pritrjena na vidnem mestu spredaj  

 Primerno XC kolo  

 Kolesarska čelada  

PRIPOROČLJIVA  

 Rezervna hrana in pijača za čas med okrepčevalnicami 

 Mobilni telefon  

 Osnovna prva pomoč  

 Rokavice, očala  

 Osnovni set za popravilo/vzdrževanje kolesa  

OSTALO  

 Prijavna služba se bo na dan tekmovanja nahajala na prireditvenem prostoru.  

 S prijavo v online prijavnem obrazcu in s plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s 

pogoji razpisa in da tekmuje na lastno odgovornost. Za prijave na prizorišču na dan prireditve, 

tekmovalec podpiše prijavni obrazec s katerim potrjuje strinjanje s prijavnimi pogoji in da 

tekmuje na lastno odgovornost.  

 Za mladoletne osebe odgovornost prevzemajo starši oziroma skrbniki, ki ob registraciji 

podpišejo prijavni obrazec.  

 Udeleženci dovoljujejo fotografiranje ob progi ter organizatorju dovoljujejo, da fotografije 

uporablja za potrebe promocije prireditve Soča Outdoor Festival.  

 Na trasi je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci.  

 Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bodo udeleženci pravočasno 

obveščeni.  

 Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji 

osebi.  

 Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi.  

 Tekmuje se na lastno odgovornost.  

 Parkirišče: za ekipe, tekmovalce in gledalce bo parkirišče zagotovljeno.  

 Plačanih kotizacij ne vračamo 

KONTAKT 

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

Za ostala vprašanja pa: Peter Dakskobler, +386 31 846 634, peter@soca-outdoor.com 


