2. KOLESARSKI MARATON DIRKE HRVAŠKA SLOVENIJA 2018
1. PROGRAM
KRAJ PRIREDITVE: Zagreb Trg Maršala Tita - Novo mesto Glavni trg
DATUM IN ČAS: Nedelja, 26. avgust 2018.
START maratona ob 11.00 uri. Prireditev bo v vsakem vremenu.
IZVAJALCA: Kolesarski klub ADRIA MOBIL Zaloška cesta 20, 8000 Novo mesto in Biciklistički klub ZAGREB
Kranjčevičeva 4, 1000 Zagreb
2. PRAVICA NASTOPA - PRIJAVNINA
Število udeležencev je omejeno. Prijavi se lahko največ 160 kolesarjev - 80 kolesarjev iz Slovenije in 80 iz
Hrvaške. Udeleženci maratona se lahko prijavijo na spletnih straneh KK Adria Mobil (www.adria-mobilcycling.com ) in BK Zagreb (www.bzagreb.com ) najkasneje do 10.8.2017. Startnina znaša 20€ oz 150kn. Vsi
prijavljeni kolesarji MORAJO najkasneje do 15.8.2017 dostaviti kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali
potni list), zaradi preverjanja s strani mejne policije.
3. PRAVILA MARATONA
Na maratonu lahko sodelujejo kolesarji, ki so že dopolnili 16 let (moški in ženske) in jih veseli organizirano
rekreativno kolesarjenje v skupinah, in se čutijo sposobni prekolesariti 80 km dolgo progo. Na maratonu je
obvezna uporaba zaščitne čelade.
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.
Za vse prijavljene in s strani mejne policije preverjenih kolesarjev bo v času maratona odprt mejni prehod
Rigonce.
Udeleženci maratona vozijo na lastno odgovornost, ter odgovarjajo za škodo povzročeno sebi ali 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 svojim startom vsi kolesarji potrdijo, da so seznanjeni z določili
razpisa, ki so objavljeni na prijavnem listu, na internetni strani kluba, ostalih medijih, ter po ozvočenju na startu.
Za varen potek prireditve bodo skrbela vozila organizatorja, rediteljska in zdravstvena služba.
5. TRASA in POTEK MARATONA:
Zagreb - Zaprešić - Hrmica – Rigonce – Dobova – Brežice – Krška vas – Kostanjevica na Krki – Šentjernej
- Ratež – Petelinjek – Novo mesto
Maraton starta bo 11.00 pred HNK v Zagrebu potem se nadaljuje po trasi dirke do Nacoinalne in univerzitetne
knjižnice (Zagrebških fontan) kjer se udeleženci tako kot tekmovalci ustavijo za 5'. Potem se nadaljuje v zaprti
vožnji do Zaprešiča, kjer se tekmovalci ustavijo za 15 kjer bo kratka prezentacija mesta Zaprešić'. Sledi start
tekmovalnega dela maratona po zgoraj omenjeni trasi. Cilj maratona je na Glavnem Trgu v Novem mestu.
6. NAGRADE IN OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA:
Za Slovenske udeležence maratona bo na dan prireditve ob 7.00 zjutraj organiziran avtobusni prevoz iz Novega
mesta v Zagreb. Za Hrvaške udeležence pa bo po prireditvi organiziran avtobusni prevoz iz Novega mesta v
Zagreb.
Vsem udeležencem, ki bodo upoštevali splošne predpise in prispeli na cilj, bodo podeljene spominske medalje,
simbolično darilo in kosilo.
INFORMACIJE:
Kolesarski klub ADRIA MOBIL
Zaloška cesta 20
8000 Novo mesto
tel/fax: +386 (0)7 33 80 275,
www.adria-mobil-cycling.com
Biciklistički klub ZAGREB
Kranjčevičeva 4
1000 Zagreb
Tel + 385 (0)95 804 12 52

