POSTOJNA ~ Vceraj start prve ultramaratonske

kolesarske

dirke okoli Slovenije

Virag ne bo pocival

lesarji progo prevozili z bistveno manjšim spremstvom.
Kolesarska legenda iz Idrije Fredi
Virag napoveduje, da se na poti okoli
Slovenije ne bo ustavljal niti za trenutek. Zanj je nastop na slovenski dirki
posebnega pomena, saj bo nastopil
prvic, odkar je leta 2003 na dirki cez
Ameriko odstopil zaradi dehidracije.
Virag napoveduje, da bo sicer vozil
svojo dirko, da pa bo veliko odvisno
tudi od tega, kako bo dirko zacela
skupina italijanskih kolesarjev.
Kako bo dirko prevozil American
Rob Kish, ki je doslej kar 22-krat
preckal ZDA, je za organizatorje uganka, saj se uvršca med veterane.
Tekmovalci so ponoci že preko lesarili Primorsko in se prek Vršica podali na Gorenjsko. Pot jih bo vodila še
cez Koroško, Štajersko, Prekmurje, Dolenjsko, Belo krajino in Notranjsko nazaj v Postojno, kjer bodo na ciljno
prizorišce v Epicentru zaceli prihajati v

Vceraj zvecer se je izpred postojnskega hotela Sport na 1146 kilometrov dolgo
ultramaratonsko
dirko okoli Slovenije pognalo 1~ kolesarjev iz ZDA, Italije,
Avstrije in Slovenije. Po najmanj 40 urah neprestanega
vrtenja pedal, z le
minimalnim pocitkom, jih na cilju v Postojni pricakujejo v soboto.
Organizatorji so sicer tik pred startom prejeli nekaj odpovedi, a vsi najboljši so bili vceraj ob 21. uri v Postojni.
Na pot so se pognali posamicno, s
triminutnim razmakom.
Poznavalci napovedujejo, da bosta
najboljša slovenska ultramaratonca

Jure Robic in Marko Baloh razred
zase. Progo bosta najbrž prevozila s
povprecno hitrostjo blizu 30 kilometrov na uro brez postanka.
Robica bo spremljala desetclanska
spremljevalna ekipa s tremi avtomobili, medtem ko bodo nekateri ko-

]

sobotnih

~ Na progi

zgodnjih

popoldanskih

urah.

bo dvanajst kontrolnih tock,
i» dirko pa bodo nadzorovali tudi "leteci"
~ sodniki. Organizatorji b()do sproti os& veževali spletno stran www.dos.extreTik pred startom je med tekmovalci in spremljevalci vladal optimizem.Na..{p!Qgrafiji me.si, tako da bo dirko mogoce spreso Virag (drugi z desne) s svojo spremljevalno ekipo in Baloh (des1'\~
mljati tudi prek interneta.
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