
DATUM TEKMOVANJA: 27. september 2015 

 

ORGANIZATOR: Športno društvo GT TEAM RIDER – GANESHA TEAM; 

 

VODJA TEKMOVANJA: Marjan Jauk; Ranče 113, 2313 Fram 

 

KRAJ: Mariborsko Pohorje, Start pri izobraževalnem domu Pekre v  

 

OPIS PROGE:                                  asfalt, makadam, gozdna cesta, dolžina 10 km, START 388  

 

DISCIPLINA: VZPON, BERGRENNEN, UPHILL 

 

STARTNINA: Mladinci in Mladinke 7 eur, ostali 15 eur  

 

PRIJAVA: Pred startom od 9:00 do 10:30 

 

START: 11:00 (vse kategorije) 

 

RAZGLASITEV: Eno uro po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj 

 

NAGRADE: Pokali, kolajne in prak. nagrade 

 

VSI UDELEŽENCI PREJMEJO: topel obrok in osvežilni napitek ali čaj 

 

Zlatoličje 11/č, 2205 STARŠE, SLOVENIJA 

 

Pekrah(Bezjakova 151, 2341 Limbuš) in cilj pri Bolfenku ob  

 

zgornji postaji Pohorske vzpenječe  

 

m, CILJ 1037 m, višinska razlika 649 m 

 

www.ganeshateam.com 

 

INFORMACIJE:                           041 691707 (Marjan), 040 365800 (Boštjan) 

 

                                                      Zagotovljen je prevoz opreme na cilj!  

 

KATEGORIJE  

 

      Mladinci (do 1997)       Mladinke (do 1997)  

 

• Moški A (1997-1980 – 18 do vključno 35 let) • Ženske A (1997-1980 – 18 do vključno 35 let)  

 

• Moški B (1979-1970 – 36 do vključno 45 let) • Ženske B (1977-1970 – 36 do vključno 45 let)  

 

• Moški C (1969-1960 – 46 do vključno 55 let) 

 



• Moški D (1959 in starejši- 56 let in več)  

 

• Ženske C (1969-1960 – 46 do vključno 55 let) 

 

• Ženske D (1959 in starejše- 56 let in več)  

 

• V primeru manj kot 3 uvrščeni tekmovalci v kategoriji se ta kategorija združi z močnejšo kategorijo 

 

• Tekmuje se po pravilih UCI  in KZS. 

 

• Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.  

 

• Pritožbe bo sprejemal glavni sodnik do 15 min po objavi rezultatov na ciljnem prostoru ob plačilu 

kavcije 15 eur.  

 

• Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.  

 

• Prireditelj si pridržuje pravico združevanja kategorij v primeru premajhnega števila udeležencev. 

 

• Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno 

obvestil. 


