
 

 

Sporočilo za javnost 

                   Bovec maraton 2019 v sožitju z naravo 

Bovec, 1. 3. 2019 – Bovški amfiteater je v letu 2018 tretji vikend v septembru 

pričakal maratonke in maratonce v polnem sijaju. Končno je bila po dveh 

mokrih izvedbah tudi narava partner projekta. Pozitivno energijo, ki so jo v 

Bovec prinesli udeleženci Bovec maratona iz osemnajstih držav je bilo čutiti na 

vsakem koraku. 

Bovec  ima izjemno dolgo tradicijo prirejanja tekaških prireditev, ki segajo v 

osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Vsem udeležencem in spremljevalcem 

želimo Bovško predstaviti kot deželo prijaznih in odprtih ljudi, skozi 

zgodovinske dogodke, tradicionalno kulinariko in z našim največjim adutom  - 

naravnimi znamenitostmi Bovške. Trase Bovec maratona so skrbno izbrane, 

prav vsaka poteka po neokrnjeni naravi, skozi skrite bovške kotičke, kjer je 

zaznati tudi zgodovinski pridih okolice. Maratonska  preizkušnja ponuja 

neizmeren užitek teka ob bovški lepotici Soči, kar dobršen del vas bo spremljalo 

žuborenje bistre hči planin. Spoznavanje vasi in zaselkov, prehodi z desnega na 

levi breg čez mostičke in brvi prek edinstvene smaragdne Soče, tek po 

nepoznanih poteh in stezah vse do Lepene, pa vzpon mimo golobarske žičnice 

in Kala Koritnice prek Kolovrata skoraj vse do trdnjave Kluže ter prečkanje 

Koritnice proti cilju, tekačev ne pušča ravnodušnih. Prednost in posebnost 

Bovec maratona je, da ni še eden izmed mestnih tekov v gneči, temveč 

posameznikovo sožitje z naravo. Poleg klasičnega maratona bosta na voljo tudi 

izziva na 22 in 7,4 kilometrov, ter otroški teki. Najkrajša 7,4 km preizkušnja je 

povsem ravninska, primerna za vsakogar, ki se vsaj občasno ukvarja z 

rekreacijo. Za vse preizkušnje, tudi otroške teke so prijave odprte do 6. 9. 2019. 

Na voljo je 1500 mest na vseh treh preizkušnjah. Ne odlašajte, prijavite se in 

bodite del spektakla v Bovcu. 

Bovec maraton je projekt celotne Bovške, zagotovilo, da bodo prav vsi 

udeleženci toplo sprejeti in deležni podpore na tekaški preizkušnji. Tudi letos 



 

zagotavljamo bogat spremljevalni program namenjen vsem generacijam, na 

sami trasi Bovec maratona in startno ciljnem prostoru z nastopi glasbenih 

skupin, plesalk, godbe na pihala,… Po koncu tekaških preizkušenj bo za zabavo 

poskrbel Dejan Vunjak z Barabami.  Verjamem, da smo navedli dovolj razlogov, 

da tretji vikend v septembru preživite z nami v Bovcu. 

Več o dogodku na : www.bovecmaraton.si   

 

http://www.bovecmaraton.si/

