VIKEND TRŽIŠKIH POTI
Tržič, 29. – 30. september 2018

O KOLESARSKI DESTINACIJI TRŽIČ

Foto: Uroš Švigelj

Na kolesu je najlepše raziskovati svet, še posebej na destinaciji, ki je specializirana za turno
kolesarjenje. Na Tržiškem je kar 30 trasiranih poti in vsaka ponuja drugačno vožnjo. Levo vas
bo tresel adrenalin, na desni vas čaka idilična steza za vso družino.
Bi radi razmigali družino ali ste v družbi izkušenih dirkačev po strminah? Vam kolo omogoča
letenje po zraku z obrati? V Tržiču imamo vse, kar poželi kolesarsko srce!

Za kolesarske družinice:
Za vas bo idealna okolica Tržiča s Kriškim poljem in prostranstvi Udin Boršta, pa tudi dolini
Tržiške Bistrice in Mošenika. Pot do Jelendola, skozi Dovžanovo sotesko in ob potoku
Stegovniku, se konča s čudovitim slapom. Lep cilj je tudi razcepljeni Tominčev slap na Belem
potoku v Podljubeljski dolini.

Za izkušene jedce strmin:
Navdušile vas bodo pobočja Košute, Dobrče, Kriške gore in Begunjščice. S kolesom lahko
pridete do večine planšarij in planinskih koč. Razgibani tereni z dih jemajočimi strminami
poskrbijo za užitke, ki jih poznajo samo gorski kolesarji. Nagrajeni boste s čudovitimi razgledi
in divjimi spusti.

Za BMX letalce:
Vaše mesto je v Dirt parku Divjina. Tu se od sreče orosi oko še tako prekaljenemu BMX
tekmovalcu. Čudoviti gozdni park je za svoja tekmovanja izbral tudi Red Bull. Tu ni gravitacije
in če do sedaj niste verjeli v čudeže, jih boste tam videli v živo.
Več o destinaciji najdete na https://www.visit-trzic.com/.

TOREJ, S KOM GRESTE KOLESARIT NA TRŽIŠKO?
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PODROBNEJŠI OPIS DOGODKA
SOBOTA – KOLESARJENJE PO PLANINAH POD KOŠUTO IN DOGAJANJE V MESTU
Sobotno kolesarjenje po planinah pod Košuto bomo popestrili s spremljevalnimi dogodki,
osrednji prostor dnevnega dogajanja bo Taborniški dom na Šiji, proti večeru pa se bo
kolesarska druščina zbrala pri Dvorani tržiških olimpijcev.
Kolesarje bomo v jutranjih urah pričakali pred Dvorano tržiških olimpijcev. Ob prijavi prejmejo
navodila in zemljevid ter se samostojno odpravijo proti vmesnim ciljnim planinam: Dolga njiva,
Tegoška planina, Pungrat, Kofce, Šija. Med potjo bomo zagotovili okrepčilne postaje, vzpon pa
bomo zabeležili na foto točkah.
S plačano prijavnino kolesarji prejmejo kupon za planinsko malico v eni od sodelujočih
planšarij oz. planinskih koč, vključeni pa so tudi v večerno žrebanje nagrad.
Taborniški dom na Šiji bo v soboto glavni cilj vzpona. Poskrbeli bomo za test koles in zabavne
preizkuse, za čudovito kuliso je že poskrbela narava sama, ponudniki pa bodo razvajali vaše
brbončice.
Za vse, katerim je vzpon pod Košuto prezahteven, predvsem pa za najmlajše kolesarske
navdušence, bomo poskrbeli pri Dvorani tržiških olimpijcev. Po 16. uri bo na voljo spretnostni
poligon za vse generacije, delavnice in mini sejem. Seveda ne bo manjkalo glasbe, hrane in
pijače.
Ko se v popoldanskih urah kolesarji vrnejo na prireditveni prostor v Tržič, se druženje
nadaljuje. Žrebanje nagrad bo na prireditvenem prostoru v večernih urah.
Predhodne prijave sprejemamo do torka, 25. septembra 2018 po e-pošti
andrej@remskar.com ali mateja.dolzan@gmail.com.

NEDELJA – VODENE KOLESARSKE TURE PO TRŽIŠKEM IN DOGAJANJE V MESTU
Lokacija
Štart in zaključek tur na parkirišču pred Dvorano tržiških olimpijcev.
Začetek ob 9:00, odhod ob 9:30
Vodene ture
 Hude punce: Tržič – Podljubelj – Bistriška planina – Rock'n'roll
 Takratka: Tržič – Podljubelj – Završnik – Ravne
 Singletrails: Tržič – Podljubelj – Čižovnik - Ravni – (Kofce) – Pirmance – Tržič
 Maraton: Tržič – Medvodje – Javornik – Pod Storžič – Tržič
 Družinska: Tržič – Loka – Rove – Roženvenska – Brdo – Podbreška – Zvirče – Kovor –
Tržič
 Elektrončki (e-bike): Tržič – Lom – Vetrh – Javornik – Zdravc – Rekar – Pod Storžič –
Lom – Tržič
 Shuttle banda: Gozd-Čevdrce, Bistriška-Planince, Bistriška-Rock'n'roll, Ravni-Pirmance
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Velikost skupin: do 8 udeležencev. Prispevek: 10 EUR za vodene ture, 40 EUR za shuttle.
Potrebna je predhodna prijava.
Nedelja v mestu bo namenjena najmlajšim ljubiteljem poganjalčkov, skirojev in koles vseh vrst.

KONTAKT
Andrej Remškar
tel. 031 670 703, e-naslov: andrej@remskar.com
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