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Povezanost.
Tekmovalci in ekipe
Navijači
Medkulturno
Medgeneracijsko
Prebivalci

Sodelovanje.
Prostovoljstvo
Humanitarnost
Begunci
Deležniki
Učenje

Strast.
Drugačnost
Ekstremno kolesarjenje
Nepopustljivost
Ljubezen do življenja
Volja, Vztrajnost

Dirka okoli Slovenije kot sinonim za nesebično povezovanje
in sodelovanje ljudi s strastjo do ekstremnega kolesarjenja.
VIZIJA RAZVOJA DIRKE
‘‘Dirka okoli Slovenije predstavlja prostor, na katerem se ljudje družijo, poveDejan Gorenc, direktor dirke DOS-RAS Extreme

zujejo, izmenjujejo vesele in žalostne trenutke. Emocije in ljubezen do športa
nas povezujejo v obliki nesebičnih kolektivnih dejanj s katerimi v ospredje
postavljamo delovanje celotne ekipe in ne zgolj posameznika. Le združeni
lahko pridemo dlje.’’

SOLZE, RADOST IN VZTRAJNOST
Ob tej dirki ne boste ostali ravnodušni.

“Fantastična in brutalna dirka, odličen prenos dogajanja in organizacija na visokem nivoju. Dobrodošli nazaj.”
opiše eden izmed zunanjih opazovalcev dirke in začrta visoka pričakovanja vseh prihodnjih izvedb dirke.

Dirka okoli Slovenije se je začela spogledovati z ultramaratonskimi kolesarji že leta
2007 in si nemudoma utrla pot v njihova srca.
Po enoletnem premoru jubilejna deseta izvedba dirke simbolno naznanja svež
začetek, saj je bila organizirana s strani novega, mlajšega organizacijskega odbora.
Organizirana pod okriljem vodilne mednarodne zveze, posvečene ultra kolesarjenju,
UMCA, se Dirka okoli Slovenije običajno odvija v začetku maja in privabi nekatere
izmed najboljših svetovnih ultra kolesarjev.
Z letom 2018 postopno uvajamo določene spremembe na številnih področjih. Še
aktivneje si bomo prizadevali približati preizkušnjo tekmovalcem in navijačem, predvsem pa - povezati ti dve skupini.

Poleg povsem prenovljene spletne strani je bila prva večja sprememba odločitev za
svežo grafično podobo dirke - logotip, ki združuje vrednote poštenega tekmovanja,
sodelovanje različnih deležnikov, prostovoljstvo, multikulturnost, in hkrati določene
tradicionalne kulturološke posebnosti mesta Postojna.

‘‘Kadar pomislim na DOS Extreme, se vedno spominjam ljudi ob cesti, ki navijajo za tekmovalce ter na prelepo naravo in nepozabne trenutke, ki sem jih
preživel z organizacijsko ekipo. Na trasi je mnogo zanimivih navijačev, ki
poskrbijo za edinstveno atmosfero in spektakel na tej zahtevni dirki. DOS Extreme sem odvozil šestkrat zapored, med 2007 in 2012, predno sem jo končno
uspel zmagati.’’
‘‘To je dirka, na kateri sem začel svojo kariero in dirka, na kateri sem spoznal
kaj pomeni trpljenje, borbenost in vztrajnost. Kar pa je najpomembneje: DOS
Extreme je zapuščina Jureta Robiča, najboljšega ultrakolesarja vseh časov!”

CRISTOPH STRASSER

Ultramaratonski kolesar, 4-kratni zmagovalec RAAM, zmagovalec DOS-RAS Extreme 2011
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