
15. KOLESARSKI MARATON 
PO DEŽELI CVIČKA

Nedelja/20. avg. 2017/10.00
Start bo v Krškem na Trgu Matije Gubca



Dragi ljubitelji kolesarjenja in naše dežele,
dobrodošli v naši občini, ki je poleg cvička znana tudi po svojih številnih kulturnih in naravnih znamenitostih, 
ki jih boste gotovo tudi spoznali.
Veseli me, da smo v preteklem letu dni od zadnjega Maratona po deželi cvička tudi na širšem območju 
naše občine uspeli urediti in zgraditi še dodatne kilometre kolesarskih poti. A načrtov na področju trajnostne 
mobilnosti imamo še kar nekaj, saj je kolesarjev na naših poteh vedno več, zato želimo poti čimbolj povezati.
Iskrene čestitke Rekreativnemu kolesarskemu društvu Krško za organizacijo in promocijo naše dežele, vsem 
udeležencem maratona in obiskovalcem pa srečno in prijetno počutje.

mag. Miran Stanko, župan občine Krško 

Spoštovani!
Krajevna skupnost mesta Krško pozdravlja tradicijo MARATONA PO DEŽELI CVIČKA, saj le-ta prispeva k prepoznavnosti našega 
območja, turistični ponudbi in nenazadnje tudi rekreaciji tako članov kot vseh občanov. Iskrene čestitke tudi Rekreativne kolesarskem 
društvu, ki s svojim aktivnim delom na področju kolesarstva dajejo zgled vsem nam in mlajši generaciji, da je potrebno tudi ta del 
rekreacije ohranjati in spodbujati. Organizacija takega maratona je velik zalogaj zato iskrene čestitke. Vsem udeležencem maratona 
pa želimo v imenu Krajevne skupnosti mesta Krško dober zaključek in veselo druženje po koncu maratona.
Naj zaključim z nekaj dejstvi o pomembnosti kolesarjenja:
 - Na kolesu morate motor prispevati sami – srce. To med vadbo poveča svojo moč in učinkovitost. Pravzaprav se poveča tudi njegova     
življenjska doba.
 - S kolesom in seveda njegovo večkratno uporabo se lahko ubranite marsikatere ‘zahodnjaške’ bolezni, kot 
so bolezni srca in ožilja, visok krvni tlak, debelost in stres.
 - Med kolesarjenjem na enaki razdalji porabite manj vatov energije, kot jih avtomobil konzumira za luči.
 - Med dihanjem na kolesu porabite zgolj petino kisika, ki ga zapravijo motorna kolesa, obenem pa v ozračje   
ne spuščate škodljivih plinov (Vir: www.aktivni.si)

Vsi razlogi so usmerjeni k temu, da je potrebno temu področju rekreacije posvetiti več pozornosti! Zato vsi na 
kolo, ZA zdravo telo.

Srečno! Predsednica KS  mesta Krško, mag. Nataša Šerbec



SPLOŠNI PREDPISI MARATONA

Maraton bo potekal ob normalnem cestnem prometu.

Kolesarji vozijo na lastno odgovornost in so dolžni dosledno spoštovati cestno prometne predpise in 
upoštevati navodila  organizatorja.

Prepovedano je prehitevati čelna spremljevalna vozila. Za varen potek bodo skrbela vozila rediteljske 
službe in redarji ob trasi.

Organizator ne prevzame odgovornosti nad nastalo škodo, ki jo udeleženci povzročijo sebi ali tretji 
osebi.

Pravico do nastopa imajo vsi rekreativni in kategorizirani kolesarji, ki se čutijo sposobni prekolesariti 
traso  v štirih urah. 

Otroci mlajši od 15 let smejo nastopati v spremstvu staršev ali polnoletne osebe.

OPOZORILO
Trasa je razgibana, hitrosti na nekaterih spustih pa zelo velike, zato je za odrasle in otroke zaščitna 
čelada obvezna.

Udeleženci, ki ne bodo  upoštevali  navodil organizatorja (prehitevanje čelnega vozila, vožnja in 
prehitevanje po levi strani ceste, napačna smer vožnje v krožiščih…) bodo izločeni iz maratona.



       NAGRADE ZA UDELEŽENCE

Vsi udeleženci maratona prejmejo na cilju toplo malico. Spominske medalje in praktične nagrade, 
prejmejo vsi udeleženci, ki bodo maraton prevozili do 14. ure.

Udeleženci otroškega maratona prejmejo na cilju medaljo, toplo malico in praktična darila.

Po prihodu zadnjega kolesarja v cilj bo sledilo žrebanje praktičnih nagrad.
Glavna nagrada je kolo.

Pokale prejmejo: najstarejša kolesarka, najstarejši kolesar in najštevilčnejša ekipa.



OTROŠKI MARATON

 
Trasa otroškega maratona je 

dolga 6 km in poteka:

Krško - Vrbina - Krško

Skupna višina vzpona je 24 m.



MALI MARATON

 
Trasa malega maratona je dolga 

40 km in poteka:

Krško - Brežice - Čatež - 
Krška Vas - Cerklje - 

Križaj rondo - Veliki Podlog - 
Krško

Skupna višina vzpona je 159 m.



VELIKI MARATON

 
Trasa malega maratona je dolga 

70 km in poteka:

Krško - Brežice - Čatež - 
Krška vas - Cerklje - 

Križaj rondo - 
Kostanjevica - Zameško - 

Smednik - Raka - Zavratec - 
Impoljca - Krško

Skupna višina vzpona je 491 m.

Trase in višinske profile maratona najdete na spletni strani: www.rkdk.si/maraton-po-dezeli-cvicka.html



MARATON ŠTEJE ZA PRIZNANJE  "SLOVENIJA KOLESARI"

Dodatne informacije:
GSM: 031/815-671 Anita
GSM: 041/734-796 Branko
E-mail: brane.sikosek@gmail.com 
Spletna stran: www.rkdk.si

Prijava in startnina:
Na dan prireditve od 8.00 ure zjutraj na 
ploščadi pred Kulturnim domom Krško
Startnina: 10€
Imetniki olimpijske kartice: 8€
Otroški maraton: 10€

Dogodek podpirajo:

Občina Brežice
15. kolesarski maraton

20.8.2017


