
Sloveni ja kolesari

Tadenia se nov
(kolesarski) krog
Na letoiniem seimu Natour Alpe-Adria, vodilnem sejemskem turistiinem dogodku v regiii, smo tudi letos
predstaviliakciio Sloveniia kolesari. V prireditvenem prostoru Turistidne zvezeStovenije smo predstavili
sedemdeset kolesarskih prireditev in niihova prizori5ia, destinacije za aktiven in zdrav oddih. Kolesarska
zveza Sloveniie, Olimpijski komite Slovenije in Turistidn a zveza Slovenije pa so predstavili tudi zgibanko
Sloveniia kolesari 2017,v kateriso zbranipodatkio letoinjih prireditvah akcije in njihovih prirediteljih.

31

z
OJ

g
a
t

Akcij i se z leto5nlim letom pridruZujejo novi prireditelj i  kolesarskih
dogodkov in drugi sodelujoii - med njimi Slovenska antidopinika
organizacija SLOADO
UdeleZence prireditev si Zelimo seznanjati z nevarnostmi uporabe pre-
povedanih snovi in postopkov ter jih hkrati opomniti na etiine vrednote
Sporta. Bistvo rekreativnega Sporta ni zmaga, ie zlasti ne za vsako ceno,
temvei potreba po zdravem naiinu Zivljenja. Na to pa rekreativni kole-
sarji v Zelji po zmagi, ko vendarle tekmujejo, marsikdaj pozabijo.
Spo5tovanje pravil, sebe ln sotekmovalcev ter po5tena igra morajo biti
osnovno vodilo vsakega rekreativnega iportnika. Doping se ne pojavlja
samo v poklicnem iportu; tedalje pogosteje je tudi del rekreativnega.

Prireditve akcije Slovenija kolesari 2or7: marec in april
12. marec:5. MTB Kras kros Miren, Miren; prireditelj Avto moto
karting klub Ales.Ca Racing; 40 km po urejenih gozdnih cestah po
delu Gori5kega krasa; Startnina 20 evrov.
18. marec: Bike festival Portoro2 - Pozdrav pomladi, PortoroZ;
uradno odprtje akcije Slovenija kolesari 2017;38 km,65 km in 88
km, zaietek kolesarjenja ob 1 1. uri; i tartnina od l7 do 2l evrov.
21. marec: Kolesarjenje po Aiiievih poteh Ljubljanskega barja na
53. sosedov dan, Vnanje Gorice; prireditelj Obtinsko druitvo
podeZelske mladine Brezovica v sodelovanju skavtov Ostroroge-
ga jelena z Brezovice (vet: wwwticinlokvanj.blog.siol.net); 5 km in
25 km, zaietek kolesarjenja ob 16. uri na otroskem igrisau.
2. april: Br'stovska kooosmica 2017 - tezmejno kolesarjenje po
Krasu, Brestovica pri Komnu; prireditelj TD Brest v sodelovanju z
Vaiko skupnostjo Brestovica pri Komnu; i0 km in ZA km,iiSinska
razlika '1 50 m, po kraSkih kolovozih in stezah; zaietek kolesarjenja
ob 10. uri izpred vaSke 5ole
9. april: 17. kolesarski maraton Velo, Ljubljana - ernute; pri-
rediteljVelo, d. o.; 84 km, zatetek kolesarjenja ob 10. uri; Startnina
20 evrov.
23. april: 14. krompirjev pokal Bam.Bi, Voklo pri Seniurju; pri-
reditelj SD Bam.Bi;tekmovanje za PSLO za amaterske kategorije na
5,4 km dolgi kroZni progi, nastop bo omogoten samo imetnikom
licenc KZS; zaietek kolesarjenja ob 10. uri; Startnina l5 evrov
(predprijava) in 20 evrov na dan dogodka.
29. april: 7. kolesarski vzpon na Svetino, Laiko; prireditelj SD
Slovenc (vei: www.fatburn.si); 9 km, vi5inska razlika 45Om; zatetek
kolesarjenja ob 1 1 . uri; itartnina od 1 7. do 2l evrov.
29. aprif : Orange Bike Tour lzola; prireditelj Vital Care, zavod za vi-
talno 2ivljenje (vet: www.udosport.si); 75 km, lzola-Vrsar; zaietek
kolesarjenja ob 10. uri; 5tartnina 20 evrov.
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Stran Slovenija kolesari pripravlja Tomai Marinko.
Vet: http://www.aqencija-tt.si/kolesarjenje/organizatorjiok20prireditev/
slo%o20kolesari.html
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