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RAZPIS 

 

22. Maraton treh občin | Grosuplje | Dobrepolje | Ivančna Gorica 

 
Datum in kraj: Nedelja 5. Junij 2022, Grosuplje, Kolodvorska cesta 

Organizator: Kolesarsko društvo Grosuplje, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje 

Soorganizator: Zavod za turizem Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje 

 

Trase 

 91 km cestna proga: zelo razgiban teren | vzpon na 600 m visok Korinj | namenjena 
dobro pripravljenim kolesarjem  

 78 km cestna proga: zelo razgiban teren | brez vzpona na Korinj  
 56 km cestna proga: razgiban teren  
 45 km cestna proga: brez strmejših klancev 
 30 km MTB proga: razgiban teren, 1000 vm 
 družinski progi: namenjeni sta družinam in manj pripravljenim kolesarjem | na voljo sta 

trasi v dolžini 16 km in 27 km v okolici Grosuplja | del tras je makedamski 

 pohod: na Magdalensko goro za spremljevalce kolesarjev 
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Višinski profili cestnih tras 
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Prijave in startnina 

 Elektronska prijava preko portala Prijavim.se do četrtka 02. 06. 2022. 
 Prijave na dan dogodka 05. 06. 2022 od 7:30 dalje na startno ciljnem prostoru. 

 Elektronska prijava 

do 02. 06. 2022 

Prijava na dan dogodka 

05. 06. 2022 

Cestne proge 45 km, 56 km, 78 km, 91 km 25 € 35 € 

MTB proga 30 km 25 € 35 € 

Cestne proge ali MTB za skupino* 20 € 20 € 

Družinski progi 16 km ali 27 km (za odrasle) / 15 € 

Družinski progi 16 km ali 27 km (otroci do 15 let) / 0 € 

Pohod na Magdalensko goro / 10 € 

* Za skupino se šteje 10 ali več udeležencev. Za prijavo skupine pišite na kdgrosuplje@gmail.com 

Start in cilj 

Start in cilj vseh tras je na Kolodvorski ulici v Grosupljem po razporedu: 

 9:00 – cestne proge na 91 km, 78 km, 56 km in 45 km 
 9:10 – družinski maraton na 27 km 
 9:20 – MTB maraton 
 9:30 – družinski maraton na 16 km 

Udeležencem maratona s plačano startnino in nameščeno zapestnico bodo ob progah na voljo 
okrepčila, potujoča servisna delavnica in ostala spremljevalna vozila. Na križiščih bo 
poskrbljeno za usmerjanje kolesarjev in umirjanje ostalega prometa. 

Vsak udeleženec prejme medaljo, praktično darilo in malico na zaključku. Vključen bo tudi v 
žrebanje praktičnih nagrad. Žrebanje bo potekalo na zaključni prireditvi med 14. in 15. uro. 
Nagrade prejmejo samo prisotni. 

Posebna priznanja bodo podeljena najstarejšim in najmlajšim udeležencem ter najštevilčnejši 
skupini. 

Nagradili bomo tudi najboljše kolesarje in kolesarke na vzponu na Korinj (del 91 km trase). Pri 
tem bomo upoštevali Strava odsek ‘Mali Korinj Climb‘. Pogoj za sodelovanje je uporaba 
aplikacije Strava in javna objava rezultatov doseženih na dan maratona. 
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Opozorilo 

Maraton bo potekal v normalno odvijajočem prometu ob upoštevanju cestno-prometnih 
predpisov, navodil in opozoril organizatorja. Udeleženci vozijo na lastno odgovornost. Nekateri 
spusti so zelo strmi, zato je potrebno hitrost vožnje prilagajati razmeram na cesti. Posebna 
pozornost je potrebna pri vključevanju na prednostne ceste. Otroci do 15. leta starosti smejo 
voziti samo v spremstvu odrasle osebe, ekipe šol pa v spremstvu učiteljev ali staršev. Za vse 
udeležence je obvezna uporaba zaščitne čelade. Organizator ne prevzema odgovornosti za 
škodo, ki bi jo udeleženci povzročili sebi ali drugim. 
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