
 
 

»ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU« 

Obisk Festivala Lent je svojevrstna oblika rekreacije, ki od najbolj zvestih obiskovalcev zahteva kar precejšnjo 
psiho-fizično pripravljenost. Med 26. junijem in 11. julijem 2015 bo Maribor, ob številnih kulturnih prireditvah 
v okviru Festivala Lent, zadihal tudi v pravem športnem duhu. Obiskovalci bodo uživali na 15. Prvenstvu skokov 
v vodo in tekmovanju v Jet Skiju, občudovali šahiste na 19. Memorialu Vasje Pirca, spremljali raftarje na reki 
Dravi, spodbujali kolesarje na 37. maratonu okoli Pohorja ter mnoge druge v različnih športnih panogah. Bolj 
aktivni pa se bodo prireditev lahko tudi udeležili. Zanje bodo poskrbeli različni mariborski in okoliški športni 
centri ter jim ponudili možnost igranja odbojke, tečaja tenisa, treninga boksa in še mnogo drugega. Za popolni 
vrhunec športnega Festivala Lent pa bo poskrbel Peter Podlunšek, letalec in tekmovalec Red Bull Air Race 
Challenge Cupa. Tako nam bo v petek, 10. julija 2015 jemal dih z akrobatskimi preleti nad reko Dravo in nad 
njenim obrežjem na Lentu. 

Skozi igro in zabavo do boljšega počutja 

V ŠC Marinka Galića, v naravnem objemu Pekrske gorce le dober kilometer stran od centra mesta, se bodo lahko 
obiskovalci v času festivalskega dogajanja vsak dan od 9. do 15. ure pomerili v odbojki na mivki. V soboto, 4. julija 
od 9. ure naprej pa bo na istem prizorišču potekal Inline hokej turnir, kjer se bodo najboljši hokejisti na rolerjih 
pomerili za lepe nagrade, dogajanje pa bodo s svojim znanjem popestrili mladi hokejisti HDK Lisjaki. Vsem 
obiskovalcem bodo na voljo tudi izkušeni trenerji hokeja, ki jim bodo predstavili osnovna pravila tega športa.   

Bogat program pripravlja tudi meljski ŠRC Ra-ta-ta, ki bo poskrbel za številne moderne oblike rekreacije. 
Obiskovalci bodo lahko splezali v orjaške napihljive žoge in se preizkusili v Bumperballu, se spremenili v figurice 
namiznega nogometa ob igranju Človeškega namiznega nogometa, se podali v znanstveno fantastični svet 
dvobojev z laserskimi pištolami Lasermaxx, doživeli visoko intenzivno vadbo vzdržljivosti in moči Boot Camp ter 
fizično precej zahteven Freestyle trening, ki temelji na vajah na drogu in bradlji. Pripadnice nežnega spola bodo 
svoja telesa klesale ob Treningu za ženske, pogumnejši pa se bodo preizkusili v treningu boksa. Za oboje bo na 
voljo tudi body building vadba z utežmi.  

Na Mladinski ulici bo mogoče v času festivala svoje spretnosti preizkusiti v kombinaciji nogometa in biljarda, ki ju 
združuje mlada športna disciplina Footsnook, na svoj račun bodo prišli tudi pristaši bolj tradicionalnih rekreativnih 
športnih oblik – na TP Branik bo po urniku, od 17. ure naprej, potekal Teniški tečaj za odrasle. Ljubitelji kolesarstva 
se bodo prvi vikend festivala lahko podali na kar dve daljši vožnji ter uživali v lepotah Maribora in širše okolice. V 
soboto, 27. junija Kolesarsko društvo Branik prireja že 37. Kolesarski maraton okoli Pohorja, najstarejšo 
kolesarsko prireditev v Sloveniji, ki se ga je do danes udeležilo že čez 50.000 kolesarjev. Na štirih različno dolgih 
progah, najdaljša meri kar 150 kilometrov, najkrajša pa petkrat manj, se bodo tako srečali pravi kolesarski 
navdušenci. Le dan kasneje se bo mogoče v družbi članov društva Toti Pecikl zapeljati na 60 kilometrov dolgo 
kolesarsko pot ob Dravi do Ptuja in nazaj ter spoznati lepote dravskega nabrežja. 

Aktivnejši obiskovalci festivala se bodo lahko v letošnjem letu prvič pomerili na Teku pogumnih, znanim tudi pod 
imenom Brave Run – posamezniki ob teku in premagovanju ovir spoznavajo in prestavljajo lastne meje fizične 
vzdržljivosti. Nekoliko manj fizične pripravljenosti, zato pa toliko več miselnih naporov, bodo med letošnjim 
Festivalom Lent na Srednji gradbeni šoli Maribor potrebovali udeleženci šahovskega tekmovanja, 19. Memoriala 
Vasje Pirca, ki bo najboljše nagradil z več kot 7500 EUR vrednim nagradnim skladom. Ob glavnem turnirju bo za 
udeležence organizirano še nekaj posebnih dogodkov, kot so degustacija žlahtnih vin, hitropotezni turnirji in 
simultanka, piko na i pa bo dodal Festival iger, kjer se bo možno preizkusiti v številnih miselnih in namiznih igrah. 



 
 

Adrenalinske poslastice za vsak okus 

Ob bogatem naboru rekreativnih dogodkov letošnji Športni Lent ponuja tudi možnost adrenalinskih doživetij. Na 
obrežju in sami reki Dravi se bodo odvile nekatere dejavnosti, ki bodo povišale srčni utrip zapriseženim 
avanturistom. 

Obiskovalce promenade na Lentu bo ob večerih pričakalo društvo Blazing, kjer bodo najbolj pogumni izkusili 
vratolomno zabavno adrenalinsko misijo, kjer skakalec najprej osvoji zrak in kasneje še vodo. Z višine štirih ali 
šestih metrov se na blazino, nameščeno na vodni površini, poženejo skakalci, ki ustvarijo »blaze« efekt. Zakoni 
fizike poženejo vnaprej nameščenega skakalca visoko v zrak, varen pristanek pa najde v svežem toku reke Drave.  

Več adrenalinsko in motorično obarvanih športnih aktivnosti bo letos potekalo  tudi na prizorišču pod Koroškim 
mostom. Osrednji dogodek bodo ropeswing skoki z mosta, v katerih se bodo med seboj  pomerili alpinisti, športni 
plezalci ter jamarji. Tekmovanje bo sestavljeno iz atraktivnega skoka s ploščadi nad gledalci ter hitrostnega 
plezanja po vrvi nazaj do izhodišča. Gledalci si bodo lahko izposodili kajak ali surf SUP in  si skoke ogledali iz različnih 
zornih kotov, najpogumnejši med njimi pa se bodo lahko tudi sami zanihali s ploščadi.  

Suhi ne bodo ostali niti tekmovalci 15. Skokov v vodo, ki bodo zadnji festivalski dan skočili s Starega mostu v reko 
Dravo. Tekmovanje organizira ŠK Adrenalin K.O. Profesionalni tekmovalci iz Slovenije in tujine bodo odskočili s 
15 metrov visokega odskočišča v približno 15 stopinj Celzija svežo reko Dravo ter se borili za točke slovenskega 
pokala v skokih v vodo. Tekmovalno vzdušje bo zavladalo tudi na vsakoletnem Študentskem tekmovanju v raftih, 
ki bo v sodelovanju s ŠOUM-om izvedeno v petek, 3. julija in bo vključevalo okrog 20 študentskih ekip. Dan za tem 
se bo pričel tudi Jet Ski Alpe-Adria Tour 2015, ki ga Festival Lent v sodelovanju z Jet Ski Klubom Miklavž gosti že 
nekaj let. To sta dva nepozabna dneva, polna zabave na in ob reki Dravi. 

Letošnji padalski program se bo v sklopu 11. Pokala padalskih skokov v vodo odvijal v sodelovanju s društvom 
Skydive Maribor, in sicer v nedeljo, 28. junija. Tekmovalci – padalci se bodo z višine več kot 1000 metrov podali 
na pot proti zemlji in tekmovali, kdo hitreje ter bolj natančno pristane ob označenih bojah. Zagotovo je to eden 
izmed bolj obiskanih športnih dogodkov festivala.  

Kot da skoki s padali ne bi bili že dovolj vratolomni, bo Mariboru letos doživel še prav posebno adrenalinsko 
poslastico. Na Festival Lent s svojim vrhunskim letalskim spektaklom ponovno prihaja eden najpogumnejših 
slovenskih akrobatskih letalcev Peter Podlunšek, ki bo obiskovalce navdušil s svojim nepozabnim airshowom. 
Večkrat nagrajeni tekmovalec in državni prvak ter tekmovalec Red Bull Air Race Challenge Cupa bo za obiskovalce 
festivala izvedel serijo dih jemajočih akrobacij in figur ter z mojstrskim obvladovanjem svojega letala navduševal 
številno občinstvo na Lentu prav tako kot drugod po svetu. 

Več informacij: http://www.festival-lent.si/program/zvrst/calendar/sport/ 
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