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NAVODILA ZA  6. MANGART TOUR 

 

Termin: četrtek 15.8. 2019 

Zbor kolesarjev: 15.8. 2019 ob 5:00 uri pred bencinskim servisom OMV Litija. Kolesarji, ki se bodo priključili 

dogodku v Kranjski Gori,  

Odhod iz Litije: ob 5:15 uri 

Predviden štart iz Kranjske Gore: ob 8:15 uri 

Dolžina trase: 113 kilometrov 

Višinci: 2.800 m 

Okvirni neto čas vožnje: 4,5h do 5,5h  

__________________________________________________________________________________________ 

PRISPEVEK DOGODKA  

                                         - člani društva: 25 Eur 

                                         - nečlani društva 30 Eur 

V ceno je vključen prevoz LITIJA - KG - LITIJA, spominska majica, medalja, pijača in hrana v času kolesarjenja, 

nagrade, fotografiranje, spremstvo, zaključno kosilo… Zgoraj navedeni zneski veljajo za vse udeležence, ne 

glede če uporabijo svoj prevoz na dogodek ali se ne udeležijo zaključnega kosila. Prispevki se bodo poberali v 

Kranjski Gori pred odhodom. 

Na dogodku se bo možno tudi včlaniti v društvo. 

__________________________________________________________________________________________ 

PRIJAVE   

Mangart Toura se lahko udeležijo vsi kolesarji, ki se bodo prijavili najkasneje do 11.8. 2019  na spletni strani 

www.litijskitempomat.si. Glede na povpraševanje bo število udeležencev omejeno in sicer mix. 30 kolesarjev 

in 5 oseb iz “support tema”.  

Vožnja na Mangart Touru ni tekmovalnega značaja. Udeležba vsakega posameznika je na lastno odgovornost. 

Ob plačilu dogodka bo vsa udeleženec podpisal tudi izjavo s katero se strinja, da vozi na lastno odgovornost.  

__________________________________________________________________________________________ 
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SKUPINSKA VOŽNJA 

V primeru velikega števila prijavljenih (max. 30), se bomo razdelili v 3 različne skupine po zmogljivosti vsakega 

posameznika. 

Vsaka skupina bo imela svojega KAPETANA, ki vas bo vodil skozi vašo celotno pot. V primeru, da ste ugotovili, 

da bi šli v močnejšo skupino, v tem primeru je potreben posvet z kapetanom. 

Zmagovalec je prav vsak, ki prevozi “epsko” etapo Mangart Toura. 

__________________________________________________________________________________________ 

SPREMLJEVALNA VOZILA 

število spremljevalnih vozil bo predvideno glede na število prijavljenih oseb. Vsaka skupina bo imela svoje 

spremljevalno vozilo.  

- Buggy (spremljava in fotoreportaža vseh skupin) 

- Toyota (spremstvo 2. skupine) 

- Kombi Elsner (spremstvo 3. skupine) 

__________________________________________________________________________________________ 

HRANA IN PIJAČA 

za vsakega udeleženca bo na voljo hrana (sendviči), sadje, energijske ploščica (Frutabela) in pijača (Dana 

napitki, Coca Cola, Jelen pivo). Seveda je zaželjeno, da vsak posameznik s seboj prinese tisto kar mu najbolj 

paše :) 

__________________________________________________________________________________________ 

KOLESARSKA OPREMA 

v vozilu bodo le najnujnejši rezervni deli za kolo (osnovno kolesarsko orodje, zračnice, zunanji plašč, pumpa, 

bidoni, obroči). Vsak posameznik lahko vzame tudi svoje rezervne obroče.  

__________________________________________________________________________________________ 

POSTANKI 

predvideni so tudi kratki postanki:  

- pass Vršič (5 min) 

- dolina Trenta/gostilna (20 min) 

- Log pod Mangartom (5 min) 
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- sedlo Mangart (počakamo zadnjega za skupinsko fotografiranje) 

- Predil (5 min, da se ponovno zberemo in razdelimo v skupine) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

KOSILO 

predvideva se zaključni postanek nekje v Radovljici z postrežbo toplega obroka. Ob plačilu prispevka je 

vključeno tudi kosilo. 

__________________________________________________________________________________________ 

OBLAČILA in OPREMA 

kolo, čelada, power bank, očala, rezervni dres, rokavčki, nogavčki, anorak, zračnica, krema za sončenje… 

Na prelazih Vršič in Mangart je dobro imeti dodatna oblačila kot so anorak, rokavčki in morda menjava 

spodnje majice. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Litija, 25.7.2019 PREDSEDNIK DRUŠTVA 

Samir Handanagić 

 

PODPIS 

__________________________ 
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