
 

 

Kolesarski klub Zagorska dolina vabi na 

Tradicionalni 

15. Vzpon na Zasavsko Sv.goro 2015 

DATUM: sobota 08.08.2015 ob 9.00 

 

PREDPRIJAVE: od 24.6.2015 do 5.8.2015 s spletnim obrazcem na www.koloklub.si 

PRIJAVE in PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK: 

Na dan dirke od 7.00 do 8.30 na INFO stojnici v parku v centru Zagorja.  

 

PRIJAVINA:   

- v predprijavi s plačilom na TRR do vključno 5.8.2015 znaša 10 EUR,  
- na dan dirke 20 EUR s plačilom na INFO stojnici od 7.00-8:30 ure 

Plačila prijavnine so oproščeni mladi do 18.let ter povabljeni s predprijavo (na dan dirke 20 EUR)!  

Ob prevzemu startne številke prejmete darilni paket. 

S plačilom prijavnine avtomatsko sodelujete v žrebu za glavno nagrado 

 

PODATKI ZA PLAČILO PRIJAVNINE: 
KK Zagorska dolina, Cesta 9.avgusta 9, 1410 Zagorje 

Trans.račun: SI56 02338-0090029770 

Sklic: dodeljen ob spletni prijavi 

Rok za plačilo predprijave 10 EUR je 5.8.2015 

Pri online prijavi dobite tudi izpis vseh potrebnih podatkov za plačilo! 

Pri prevzemu startne številke imejte s seboj potrdilo o plačilu prijavnine v predprijavi 
 

Omogočamo nagrade za udeležence naše prireditve »Vzpon na Zasavsko Sv.goro 2015«  
in hkrati prireditve »Tek po Zagorski dolini«. Uvrstitev glede na seštevek obeh časov. 

DARILNI PAKET: Prejmete tudi bogato darilno vrečko (količinsko omejeno) in na cilju hrano ter pijačo. 
 

START: ob 9.00 v križišču pred tržnico Zagorje, sledi atraktivna skupinska vožnja v zaprti koloni po mestu do letečega starta.  

 

LETEČI START: kot vsa leta OŠ Toneta Okrogarja (časomerilski start) 

PARKING: Za potrebe kolesarjev in spremljevalcev je organizirano parkirišče pri podjetju SVEA, ki je od starta oddaljeno 300m.  

KATEGORIJE:  

Fantje do 18 let, moški do 30 let, moški do 40 let, moški do 50 let, moški nad 50 let,  

Dekleta do 18 let, ženske do 35 let, ženske nad 35 let  

Kategorija PRO za profesionalne kolesarje (rezultati se ne upoštevajo v ostalih kategorijah). 

 

Zvečer podelimo nagrado tudi kolesarjem/tekačem, ki hkrati kolesarijo na naši prireditvi in tečejo (Tek po Zagorski dolini). 

Kategorije v tej disciplini sta dve: moški (1.-3.mesto) in ženske (1.-3.mesto)  

 

TRASA:  

Zagorje, Čolnišče, Kal, Šentlambert, Brezovica, koča na Zasavski gori, 13km asfaltirano 

 

CILJ: koča na Zasavski Sv.gori do 10.45 

POVRATEK NI v režiji organizatorja! 
Skupinski odhod iz Zasavske gore proti Izlakam ob 10:30 in ob 11:15 preko Vidrge ali po isti trasi. 

 

 

SLAVNOSTNA PODELITEV ter žrebanje nagrad in objava uradnih rezultatov:   

V centru Zagorja, na glavnem odru pri tržnici Pod uro ob 12:00  

Na cilju pri koči na Zasavski gori bodo ob prihodu vsakega tekmovalca objavljeni sprotni neuradni rezultati z razvrstitvijo. 

http://www.koloklub.si/


 

 

ZAPORA CESTE:  

Cesta Zagorje - Čolnišče - Šentlambert - Zasavska gora bo od 8:50 do 11:00 zaprta za ves promet oz. se bo cesta odpirala za 

zadnjim spremljevalnim vozilom. Vaši spremljevalci se lahko na Zasavsko goro napotijo do 8.40 ure.  

Skupinska vožnja po mestu se bo odvijala v rednem prometu, zato prosimo za previdno ravnanje! 

NAGRADE: 

- prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo pokale 

- pokal za absolutnega zmagovalca 

- nagrajen bo najmlajši udeleženec in udeleženka ter najstarejši udeleženec in udeleženka 

- nagrada za najboljšega zagorjana in zagorjanko 

- nagrada za zadnjega udeleženca 

- GLAVNA NAGRADA (žrebanje med vse udeležence) 

OPOMBE: 
Vsak udeleženec s plačilom prijavnine avtomatsko sodeluje v žrebanju. Organizator zagotovi darila, hrano in pijačo za vsakega 

prijavljenega udeleženca. Prijavnina se ne vrača. Vsak udeleženec na prireditvi sodeluje na lastno odgovornost in se počuti 
zdravstveno sposobnega za udeležbo. Organizator si pridržuje pravico, da izloči udeleženca brez čelade ali v primeru, da z 

udeležbo ogroža sebe ali druge udeležence. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno na ljudeh, opremi ali do 
tretje osebe. Vsak prijavljen udeleženec je zavarovan pri zavarovalnici, pod pogoji, ki jih določi zavarovalnica. Za mladoletne je 

obvezen podpis prijavnice s strani staršev oz.skrbnika! V rezultatih bodo upoštevani samo kolesarji s klasičnimi kolesi, MTB ali 
treking. V primeru, da udeleženec kljub opozorilom večkrat prečka cilj, se mu upošteva tisti čas ,ki ga je dosegel z zadnjo vožnjo 

oziroma ga organizator lahko diskvalificira. Nagrade lahko posamezniki prevzamejo le osebno na podelitvi v za to določenem 
času, sicer se izbere drugega prejemnika! Prijavljeni se s podpisom prijavnice strinjajo z razpisnimi pogoji! 

OPOZORILO: 

Odsvetujemo povratek preko Krač, saj je cesta v slabem stanju!  

Prosimo, parkirajte na označenih parkiriščih Komunala Zagorje ali SVEA (odcep Petrol). Za varnost vozil žal ne odgovarjamo. 
 

Dodatna ponudba v Zagorju: 

V soboto 8.8.2015 bo potekal v centru Zagorja sklop prireditev v počastitev občinskega praznika mesta Zagorje. Program 
prireditev z nastopi glasbenih skupin in zabavnim programom si lahko ogledate na spletni strani www.zagorje.si 

Ostale informacije so na voljo od 13. ure do 15. ure na gsm 041-414-900 

ZEMLJEVID TRASE 

 

http://www.zagorje.si/

