REPORTAŽA

Iz Turčije samo s štirimi gumi defekti
Točno ob peti uri popoldne so štirje kerlci kolesarske sekcije
Športnega društva
Mestinje privozili na cilj
letošnjega maratona, v
katerem so pot začeli v
turškem Istanbulu, končali pa v Podčetrtku.
Tekst in foto:
Jože Strniša
Letošnji projekt SONELEX
2010 je peti v sklopu projekta
Evro pa na dveh ko le sih. Do
sedaj so izvedli: Prijateljstvo
2006 po republikah nekdanje
Jugoslavije in Albanije v dolžini 1.694 km, Kozmetika Afrodita-Evropa 2007 do Bruslja v
dolžini 1.500 km, leta 2008 od
Gdanska do Rogaške Slatine v
dolžini 1.502 km, lani so kolesarili iz Barcelone do Podčetrtka v dolžini 1.853 km in letos
od Is tan bu la do Pod če trt ka
v dolžini 1.814 km. Kolesarji
so bili: Miran Fajs iz Šmarja,
Dragutin Špiljak iz Pregrade,
Gregor Durič iz Poljčan in Janez Colnerič, glavni pobudnik
in organizator. Spremljevalci,
ki opravljajo nepogrešljivo podporo, so bili: Blanka Colnerič,
Rok Stiplovšek in Aleksander
Kralj. Razdeljen je bil na devet
etap. Pote kal je po dr žavah
Turčije, Bolgarije, Romunije,
Srbije, Hr vaške in Slovenije.

Kolesarji in spremljevalci so bili ob uspešno izvedenem projektu upravičeno zadovoljni.
»Načrt za naslednji maraton
zač ne mo pri prav lja ti je se ni
letos, sedaj imamo še precej
dela z zaključkom letošnjega
projekta. Razmišljamo zopet
o ultramaratonu dolžine približno 1800 km. Smer še pa ni
določena,« pravi Colnerič. »V
imenu ekipe ciklosvetTEAM bi
se zahvalil vsem sponzorjem,
donatorjem in soorganizatorjem našega projekta. Rad bi vse
poimensko naštel, se vsakemu
posebej zahvalil, vendar nam
časopisni prostor tega ne dopušča. Najlepša hvala vsem in
nasvidenje v letu 2011,« dodaja.

Spomin na deževno in malce futuristično Bolgarijo.

Prihod na cilj – točno po »voznem redu«.

Kolesarjem zelo pomagajo mestinjski sokrajani. Članice in
člani Rdečega križa so skoraj nepogrešljivi.
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