
II. MTB maraton Terme Snovik – Velika planina
Najve~ji in najtežji gorsko kolesarski maraton v Sloveniji
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Z vrhunskimi slovenskimi ekipami 
pripravljamo evropsko primerljiv II. MTB 
maraton  Terme Snovik – Velika planina - 
najve~ji in najtežji v Sloveniji doslej. K temu so 

nas spodbudili svetovni trendi v gorskem kolesarstvu in želje  
{tevilnih udeležencev, ki so nas klicali po I. MTB maratonu.     

Leto{nji maraton, predvsem veliki maraton, bo ponujal mnogo gorsko kolesarskih užitkov. 
Udeleženci bodo vozili po skoraj vseh vrstah podlage. Na vzponih bodo vozili po bolj{ih 

podlagah: gozdne ceste, bolj{i 
kolovozi; na spustih pa po slab{ih 
podlagah: kolovozi, traktorske 
vleke ter prave »singlce«.

Pri dolo~anju trase smo 
se trudili, da udeležencem 

pokažemo vse naravne lepote tega podro~ja, tako da bodo tekmovalci uživali v razgledu, 
~eprav se bodo samo »peljali na izlet«.

Prireditev bo predstavitev turizma na podro~ju ob~in Kamnik, Gornji Grad in Lu~e.
Ob progi se bodo predstavili oblikovalci bogatega 

mozaika najrazli~nej{ih dogajanj v tem prostoru. Dolg~as 
nam vsekakor ne bo.

Trasa bo ozna~ena kak{en mesec pred prireditvijo, da 
si jo bodo udeleženci lahko ogledali in preu~ili. Splo{ne 
oznake bodo ostale tudi po tekmi. 

Proga malega maratona bo enaka lanski in bo tudi 
ozna~ena že mesec, dva pred prireditvijo.

Dobimo se torej na II. MTB maratonu Terme Snovik 
– Velika planina!





II. MTB  maraton
Terme Snovik – Velika
planina
> Veliki maraton 75 kilometrov
           3200 metrov vzponov
> Mali maraton  25 kilometrov

      1500 metrov vzponov



Petek, 27. julij: 
- Uradni ogled proge
Sobota, 28. julij:
- Kolesarsko-turisti~ni sejem v 

Termah Snovik;
- Na trasi velikega maratona bo tekel 

na{ znani ultramaratonec Du{an 
Mravlje, katerega ~as bo naslednji 
dan zanimiva primerjava z rezultati 
udeležencev velikega maratona.

- V ve~ernih urah bomo predstavili 
tekmovalce, progo...  

- Zabava z glasbo in plesom.
Nedelja, 29. julij: 
- ob 9. uri -  Start velikega maratona
- ob 10. uri - Start malega maratona

Za vse spremljevalce in gledalce 
bodo med dirko organizirane 
dodatne aktivnosti in prevozi 
na Veliko planino in nazaj. 
Pripravili bomo gorsko kolesarsko 
tekmovanje za najmlaj{e in 
organizirali varstvo otrok  

- ob 17. uri - Zaklju~ek tekmovanja.
Glede na pripravljeni in objavljeni 

program bodo sodniki na progi in 
gorskih ciljih izlo~ali tekmovalce, ki 
bodo preve~ zaostajali pri ~asovnih 
omejitvah. Prevoz tekmovalcev in 
koles bo organiziran s Kranjskega 
Raka. 

V Termah Snovik v naro~ju planin 
II. MTB maraton Terme Snovik – Velika planina

- ob 19. uri - Slovesna razglasitev 
rezultatov s podelitvijo nagrad in 
priznanj v Termah Snovik.

Dodatne informacije:
- www.terme-snovik.si/MTB
- GSM: 051-346-900
- e-mail: pavla.tomec�terme-snovik.si
- GSM: 041 745 485 (Tomaž Zore)
- e-mail: zore.tomaz�siol.net
- www.sloveniabike.com

od 27. 7.- 29. 7. 2007


