
KOLESARSKI VZPON HOTELA IN GOSTILNE TRIGLAV 

Kolesarski Vzpon Hotela Triglav bo potekal v sklopu prireditve KROKAR BIKE FEST DOBRNA 2015, ki je 

organizirana s ciljem popularizacije kolesarskega športa in predstavitve Dobrne kot idealne 
destinacije za vse zvrsti kolesarjenja. 

DATUM IN URA DOGODKA: 

 Sobota, 2. maj ob 10:00 uri ( Registracija do 9:40). 

PRIJAVNO MESTO:  

Hotel Triglav 

CILJNO PRIZORIŠČE:  

Lovska koča na Trojni 

TRASA VZPONA:  

 



Trasa poteka iz Dobrne v smeri Parož - Hudičev graben, po 1.7 km zavijemo levo v smeri Klanc – 

Strmec nad Dobrno in zaključimo na Lovski koči na Trojni. 

DOLŽINA TRASE: 4.8 kilometra 

VIŠINSKA RAZLIKA: 350 metrov

 

POTEK PRIREDITVE: 

Skupinski start ob 10:00 uri iz osrednjega prireditvenega prostora v centru Dobrne. Za spremljevalnim 

vozilom v strnjeni koloni se udeleženci peljejo do graščine Gutenek. Ob označbi sledi leteči start, kjer 

se začne tudi uradno merjenje časa. Cilj je na Lovski koči na Trojni, kjer je postavljena časo-merilna 

ekipa. Udeleženci se lahko vrnejo na osrednji prireditveni prostor za zadnjim tekmovalcem oz. po 

končanem vzponu. Predhodno vračanje je ogrožanje varnosti udeležencev in bo strogo 
sankcionirano, kazen bo diskvalifikacija. Na vrhu vse udeležence čaka okrepčilo. 

PRIJAVE NA DOGODEK: 

Prijave se lahko izpolnijo preko spletne prijave društva ( krokar.dobrna.si ) ali spletne strani 
www.prijavim.se . Za potrditev prijave se štartnina nakaže na TRR: 6100 0000 9345 521 odprt pri 
DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA do 29.4.2015 do 24.00 ure. Prijava je mogoča tudi na dan 

dogodka od 8:30 do 9:40 ure. 

STARTNE ŠTEVILKE IN PREVZEM PRIJAVNIH PAKETOV: 

Vsi prijavljeni udeleženci prejmejo prijavne pakete in startne številke, ki si jih pritrdijo spredaj na 
krmilo kolesa. Le te so pogoj za nastop na prireditvi, na podlagi slednjih pa bo zagotovljeno tudi 

pravilno merjenje časa. 

NAGRADE: 

Med udeleženci bomo izžrebali glavno nagrado. Podelili bomo tudi manjše nagrade, ki so jih 

prispevali naši sponzorji. Posebne darilne pakete bodo prejeli: 

- najmlajša udeleženka, 
- najmlajši udeleženec, 
- najstarejša udeleženka, 
- najstarejši udeleženec, 
- tekmovalec s časom najbližje povprečju. 

 

RAZGLASITEV IN PODELITEV: 

Podelitev bo organizirana ob pogostitvi po prihodu zadnjega tekmovalca s kolesarskega vzpona. 

Predvidoma med 12:00 in 13:00 uro. 

http://www.prijavim.se/


KATEGORIJE: 

Med najboljše kolesarje in kolesarke bomo podelili nagrade in pokale. Absolutno najboljši trije moški 
in ženske dobijo pokale in praktične nagrade. Razpisane bodo naslednje kategorije: 

- Absolutno, 

- Cestno kolo (m/ž), 
- Gorsko kolo (m/ž). 

PARKIRANJE: 

Parkirna mesta za udeležence bodo zagotovljena  in ustrezno označena. 

STARTNINA: 

- Predprijave prejete do 27.4. do 15:00 ure: 7€ 

- Plačilo prijavnine prejete po 28.4. je možno le na dan dogodka ob potrditvi prijave: 10€  

Predprijave do 27.4. nakažete na TRR organizatorja. Če nakazujete za druge udeležence pod namen 
vpišite njihovo ime. Sklic je 00 02052015 kar je tudi datum prireditve. Vse predprijave brez prejetega 

nakazila se zaračunajo kot prijava na dan dogodka. 

Prijavnina vključuje darilni paket, topel obrok na prireditvenem prostoru, zdravstveno službo, 
okrepčilo, spremstvo vozil organizatorja, zavarovanje odgovornosti , merjenje časa in izvedbo celotne 

prireditve.  

ORGANIZATOR: 

KOLESARSKO DRUŠTVO KROKAR, Dobrna 19, 3204 Dobrna, Slovenija. 

Davčna številka: 38601630 

TRR: 6100 0000 9345 521, odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA 

KONTAKT: 

Za vse dodatne informacije ali vprašanja smo dostopni na naslovu: kd.krokar@gmail.com. 
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