Pozdravljeni ljubitelji kolesarstva!
Spet je leto naokoli in prihaja dan, ko je na sporedu sedaj že
tradicionalni 8. Štajerski kolesarski maraton. Kot ljubitelje
rekreacije in kolesarjenja vas vabimo, da skupaj pozabimo na
vsakodnevne skrbi in tegobe ter aktivno preživimo prosti čas na
kolesu. Vrtenje pedal na maratonu lahko pomeni druženje s
prijatelji, sklepanje novih prijateljstev, doživeti naravo in narediti
veliko dobrega za telo in duha.
Na voljo je več tras, tako da je udeležba na maratonu primerna
od najzahtevnejših do manj pripravljenih rekreativcev ter za
celotne družine.
Trase maratonov nas vodijo po Celjski kotlini in Dravinjski dolini
ter krajih pod osrednjim delom Pohorja. Povezuje številne kraje
osrednje Štajerske regije med Spodnjo Savinjsko na zahodu in
Podravjem na vzhodu. Trase so speljane iz Celja do Vojnika
skozi sotesko Hudinje do Vitanja in naprej do Stranic, kjer se
krajša trasa obrne nazaj proti Vojniku skozi dolino Tesnice, kjer je
več sakralnih spomenikov žrtvam druge svetovne vojne. Daljši
trasi nadaljujeta pot proti mestu cvetja in vina Slovenske Konjice,
srednja trasa se nadaljuje proti Žičam, najdaljša pa nas pelje še
skozi Oplotnico, Slovensko Bistrico in Poljčane v Žiče, kjer se
trasi združita. Nadalje nas bo pod jugovzhodnim delom Konjiške
gore pot privedla v Dolino Svetega Janeza z znamenitim
kartuzijanskim samostanom Žička kartuzija. Sledi vzpon v Sojek,
spust skozi Črešnjice proti Frankolovemu in povratek skozi Vojnik
na cilj.
Vsi, ki bodo štartali v Slovenskih Konjicah jih bo pot vodila po
trasi najdaljšega maratona od Slovenskih Konjic do Žič, od koder
se bodo vrnili v Slovenske Konjice.

Startnina na dan prireditve znaša 18 €, mladina do 18 let 13€,
otroci v spremstvu obeh staršev brezplačno.
Predprijave na www.kolesarski-klub-rogla.si s predhodnim plačilom
do vključno srede 20.6.2012, startnina 15 €.
Maraton bo v vsakem vremenu!
Vsak udeleženec maratona prejme spominski medaljo,
majico in topel obrok. Po maratonu na prireditvenem
prostoru v Celju žrebanje nagrad, glavna nagrada kolo!
Žrebanje glavne nagrade ob 13:00 uri.
Prireditveni prostor Celje - Bukovžlak (proge A,B, C, D)
Prijave na dan maratona na prireditvenem prostoru Bukovžlak
od 7:30, za Konjiški maraton na Mestnem trgu v Slov. Konjicah.

ŽREBANJE NAGRAD, 3 URE V VREDNOSTI
500€, GLAVNA NAGRADA KOLO!_

Proge A, B in C start ob 9:00
A – ŠTAJESTKI MARATON 100 KM, višinska raz. 850m

B - MALI ŠTAJESKI MARATON, 50 KM, višinska raz. 650m

C – MARATON, 70 KM, višinska razlika 400m

Vsem kolesarjem, želimo obilo kolesarskih užitkov in mnogo
zadovoljstva ob spoznavanju novih krajev in ljudi.
Pogoji:
Prireditev se odvija ob normalnem prometu. Proga bo vidno
označena, na kritičnih mestih bo redarska služba. Kolono bo
vodilo označeno vozilo organizatorja, ki ga nihče od udeležencev
maratona na sme prehitevati. Kolono bo spremljala tudi policija in
redarji na motorjih.
Prireditve se lahko udeležijo vsi kolesarji, ki so sposobni v 5-ih
urah prevoziti progo. Otroci do 15 let vozijo v spremstvu staršev.
Uporaba varnostne čelade je obvezna.
Vsi udeleženci vozijo na lastno odgovornost v skladu z CPP in so
dolžni upoštevati vsa navodila in opozorila organizatorja.
Organizator ne nosi odgovornosti za škodo povzročeno med
tekmovalci ali do tretje osebe.

D - DRUŽINSKI MARATON 20 KM, ravninska trasa, start ob
10:00. Trasa: Bukovžlak – Proseniško - Zadobrova - Bukovžlak.
Prireditveni prostor Slovenske Konjice –Mestni trg (proga K)
Prijave od 8:30, štart ob 10:00 uri.

K – Konjiški maraton 50 km, višinska razlika 300m

PONEDELJEK 25.6.2012

_

Prireditvena prostora:
- Bukovžlak, poslovna stavba ETRA, trase
A, B, C, D (izvoz AC Celje vzhod)
- Slovenske Konjice, Mestni trg – trasa K
Organizator: KOLESARSKI KLUB ROGLA
TR. 0600 0011 5161 415, sklic: 250612
Tel./: 031/888-935, kkrogla@gmail.com

