Družinski kolesarski krog
Kolesarski izlet v okolici Tolmina je idealna izbira za aktivne družine in vse tiste, ki radi
kolesarijo v naravi. Predstavlja odlično priložnost za vse spremljevalce tekmovalcev na
različnih tekmovanjih festivala, ki želijo svoj čas v dolini Soče čim bolje izkoristiti. Kot pove
že samo ime, izlet ni tekmovalne narave, zato časa udeležencev ne merimo. Udeleženci se
morajo prav tako držati cestno prometnih predpisov. Krožna trasa je sestavljena iz dobro
utrjenih makadamskih poti in neprometnih asfaltnih cest.
Kolesarska dogodivščina se prične na prizorišču Soča Outdoor festivala, ki se nahaja ob
slikovitem sotočju Tolminke in Soče. Makadamska cesta, obdana z zelenimi travniki in
razgledi na bližnje vrhove, nas ob reki Soči pripelje do razcepa v vasi Gabrje, kjer se lahko
odločimo za krajšo ali daljšo različico trase. Krajša obrne nazaj proti Tolminu in sledi asfaltni
cesti v smeri vasi Dolje. Daljša različica pa pot nadaljuje po prijetni makadamski cesti skozi
vasico Volarje vse do vasi Kamno, kjer zapelje na asfaltno cesto nazaj v smeri Tolmina ter se
v vasi Dolje ponovno priključi krajši trasi. Med vasema Dolje in Zatolmin nas čaka rahel
vzpon, ki je nagrajen z osvežilnim spustom do vhoda v znamenita Tolminska korita, od koder
se tik ob reki Tolminki vrnemo nazaj na festivalno prizorišče.
Datum tekmovanja: nedelja, 5. julij 2020
Ura starta tekmovanja: 10:00
Prireditelj: Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace
Kraj: Tolmin, osrednji prireditveni prostor na Sotočju
Disciplina: družinsko kolesarjenje po neprometni makadamski in asfaltni poti
Dolžina: 13 / 23 km*
Skupni vzpon: 200 / 400 v. m.**
Opis trase: Tolmin (festivalno prizorišče) – Dolje – Zatolmin – Tolminska korita – Tolmin
(festivalno prizorišče) / Tolmin (festivalno prizorišče) – Dolje – Gabrje – Volarje – Kamno –
Volarje – Gabrje – Dolje – Zatolmin – Tolminska korita – Tolmin (festivalno prizorišče).
*Organizator si do zaprtja prijav, 21. 6. 2020, pridržuje pravico manjših sprememb na trasi
(predvsem v njenem začetnem in zaključnem delu).
**V tem trenutku gre za okvirno oceno skupnih višinskih metrov, natančnejša izmera bo
objavljena najkasneje do zaprtja prijav, 21. 6. 2020.
Urnik:
09:00 – 09:45 prevzem startnih številk (že prijavljeni udeleženci)
09:00 – 09:30 registracija za neprijavljene udeležence
10:00
start (na festivalnem prizorišču)
13:00
zaključek »zapor« na cestah in sprostitev prometa*
*Vožnja s kolesom poteka po cestno prometnih predpisih, organizator pa bo z umirjanjem in
signalizacijo poskrbel, da bo čim bolj varna in prijetna.

OKREPČEVALNICE
Vsak tekmovalec mora imeti s seboj svoj lonček ali flaško.

LOKACIJA
Vas Gabrje (H+P)
H = hrana
P = pijača

PRIJAVNINA
Otroci do 14 let brezplačno. Za ostale velja spodnji cenik.
DATUM DO 24. 05. 2020 DO 21. 06. 2020 NA DAN DOGODKA
15 EUR
20 EUR
25 EUR

PRIJAVA


Elektronska prijava



Na dan prireditve pri prijavni službi na prireditvenem prostoru



Prijava je veljavna s plačilom

VSI UDELEŽENCI PREJMEJO


Okrepčilo na progi (okrepčilna postaja s pijačo in/ali hrano)



Topel obrok in pijačo v cilju



Darilo organizatorja



Športno Adidas majico (samo za tiste, ki so plačali startnino)



Medaljo za udeležbo

OPREMA
Štartna številka, pritrjena na vidnem mestu spredaj
Primerno kolo (tudi za makadamsko podlago)
Kolesarska čelada
Kozarec ali flaška
Telefon (odrasle osebe)

OSTALO


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



S prijavo v online prijavnem obrazcu in s plačilom startnine udeleženec potrdi, da se
strinja s pogoji razpisa in da se dogodka udeležuje na lastno odgovornost. Za prijave
na prizorišču na dan prireditve, udeleženec podpiše prijavni obrazec, s katerim potrjuje
strinjanje s prijavnimi pogoji in, da sodeluje 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.



Zagotovljena je 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 kolesarski opremi.



Sodeluje se na lastno odgovornost.



Plačanih kotizacij ne vračamo.

KONTAKT
Ob morebitnih težavah s prijavo kontaktirajte: info@prijavim.se, +386 41 855 782
Za ostala vprašanja pa: Peter Dakskobler, peter@soca-outdoor.com, +386 31 846 634

