
10. BIKE FESTIVAL CELJE 
 

Tradicionalni kolesarski dogodek v seriji BIKE FESTIVAL SLOVENIA. 
 

 

DATUM IN URA DOGODKA: Nedelja, 26.5.2019, ob 10.00 uri. 
 
PRIJAVE IN PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK: Na dan dogodka od 8.00 ure dalje 

 
PRIJAVNO, STARTNO IN CILJNO PRIZORIŠČE: Celje, parkirišče pred Ingrad poslovno stavbo 
(Lava 3) pri LEDAS 

 
PARKIRANJE: Možnost parkirišč bo na prizorišču in na nasprotni strani ceste, pred nekdanjo 
trgovino Gigasport 

 
KOLESARSKE TRASE: Na voljo bodo 3 kolesarske trase in sicer 

 DRUŽINSKA TRASA 30 km s 50 m višinske razlike, namenjena otrokom in družinam, 

podroben ogled je na voljo na BIKEMAP TUKAJ 
 SREDNJA REKREATIVNA TRASA 63 km s 190 m višinske razlike, namenjena rekreativcem 

in rekreativkam, podroben ogled je na voljo na BIKEMAP TUKAJ 

 PRO TRASA 108 km s 430 m višinske razlike, namenjena tekmovalcem, bolje pripravljenim 
rekreativcem in rekreativkam, podroben ogled je na voljo na BIKEMAP TUKAJ 

 

POTEK MARATONA: Start vseh maratonov je skupinski. Udeleženci bodo razporejeni za 
označena spremljevalna vozila v bokse glede na dolžino maratona, ki ga bodo odkolesarili. Prve 
skupine na posameznih maratonih imajo zagotovljeno spremstvo policije na vseh glavnih križiščih 

od starta do cilja. Ostali kolesarji vozijo v skladu s CPP (cestno prometnimi predpisi) po označeni 
trasi. Na vseh križiščih, kjer trase zavijejo levo ali desno, stojijo reditelji in postavljene so vidne 
označbe – puščice. 

 
NAGRADE: Med udeleženci bomo izžrebali glavne nagrade in manjše nagrade pokroviteljev 
dogodka. 

Posebne nagrade bodo prejeli: 

 najstarejši udeleženec 

 najstarejša udeleženka 
 najmlajši udeleženec 
 najmlajša udeleženka 

 najštevilčnejša ekipa ali klub 
 

CENA STARTNINE: 

DATUM PLAČILA           "do 29.3."    "30.3.-26.4."     "27.4.-23.5."    "24., 25., 26.5." 

ODRASLI                   18 EUR           21 EUR     24 EUR               27 EUR 

OTROCI DO 14 LET         10 EUR           11 EUR     12 EUR               13 EUR 

 

STARTNINA VKLJUČUJE:  

 spominski nahrbtnik, 

 kolesarsko rutico, 
 kolesarske nogavice, 
 topel obrok na cilju,  

 pijačo in okrepčila na postojankah,  
 spominsko medaljo, 
 spominsko diplomo. 

 zdravstveno službo, spremstvo policije, spremstvo motoristov, spremstvo vozil 
organizatorja. 

https://www.bikemap.net/en/route/2417211-bike-festival-celje/
https://www.bikemap.net/en/route/2891495-bike-festival-celje/
http://www.bikemap.net/en/route/2444141-7-komak-kolesarski-maraton/


 
POPUST ZA ČLANE AKCIJE SLOVENIJA KOLESARI OB PREDLOŽITVI IZKAZNICE 2 EUR 

 
POPUST ZA KLUBE: POSEBNI POPUSTI* : 
klub 10+ udeležencev, 10 % popust 

klub 20+ udeležencev 15 % popust 
klub 30+ udeležencev 20% popust 
Družine 4 udeleženci in več 25% popust 

 
ORGANIZATOR: ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC, Kocenova ulica 4, 3000 Celje, TRR: SI56 0510 
0801 5479 34. SKLIC: SI00 26052019. Če potrebujete original račun oz predračun ali plačujete za 

druge nas na to opozorite in pošljite podatke na: info@fatburn.si. 
 
OKREPČEVALNICE: Na krajši trasi bo na voljo ena okrepčevalnica, in sicer na vrhu klanca v 

Grižah, pri šoli. Na srednji okrepčevalnici bo na voljo postojanka še v Braslovčah (pri Občini) in na 
Polzeli (pri gostilni 200 m naprej od gasilskega doma). Na ekstrem trasi bo dodatna 
okrepčevalnica v Gornjem gradu na bencinski črpalki. Na okrepčevalnicah bodo na voljo voda in 

napitki ter banane in energijske čokoladice.  Na družinski trasi bo na okrepčevalnici tudi postanek. 
 
POSEBNA OPOZORILA: Maraton ni tekmovalne narave in vsi udeleženci sodelujejo v skladu s 

cestnoprometnimi predpisi (CPP). Organizator NE ODGOVARJA za kakršnekoli poškodbe in 
nesreče, ki se zgodijo v okviru dogodka. Udeleženci sodelujejo na lastno odgovornost. 

Spremljevalnega vozila in vozila policistov SE NE SME PREHITEVATI! Prva skupina  udeležencev 
na vseh maratonih ima zagotovljeno spremstvo z vozili organizatorja in spremstvo policije. Ostale 
skupine spremljajo motoristi. Obvezna je uporaba atestiranih čelad. Prireditev bo organizirana ob 

vsakem vremenu. Otroci, ki niso polnoletni morajo ves čas voziti v spremstvu staršev. 
 

 
 


