
 

 

TEKMOVANJE 

TEK in KOLESARSKI VZPON NA MOHOR 2016 

sobota,  17.09.2016 ob 10:00, v Nemiljah pri Kranju, pri Gostilni na 
Razpokah. Štart za otroke je ob 10.00 uri, za odrasle 10:30, izpred gostilne na Razpokah v 
Nemiljah 
TEKMOVANJE BO V VSAKEM VREMENU. 

Organizator: Športno društvo Bela peč - Podblica Kolesarski vzpon je organiziran v sodelovanju s 
ŠD Gorenjski glas.! Štart kolesarji 11:00. 

Strava - Mohor 
trasa tekme 

   

Organizator: Športno društvo Bela peč - Podblica  
Rekord proge  
moški 

TEK 

 
Hrovat Boštjan, 1976, AK Portovald 

Čas: 00:29:47.69 - 03.06.2006 

KOLESARSTVO 

 
Matjaž Mikloša 

Čas: 21:22.1 - junij 2011 
 

Rekord proge 
ženske TEK 

 
Mrak Valerija, 1971, AD Posočje  

Čas: 00:36:40.70,  junij 2009 

 
KOLESARSTVO 

 
Benedik Barbara 1980 Avto B  

Čas: 31:38.3 - junij 2012 
  

 

 
Running route 1010951 - powered by Runmap  

   

   



 

 



 

 

Datum in čas 
tekmovanja tek: 

36. tek na Mohor 17.09.2016 ob 10:00,  Štart za otroke je ob 10.00 uri, za odrasle 10:30 izpred 
gostilne na Razpokah v Nemiljah.  

Informacije in 
vodja 
tekmovanja: 

 

Andraž Potočnik, andraz.potocnik@siol.net.  
 

Telefon: (04) 250 64 00,  
GSM (051) 354 904 

 

Vrsta 
tekmovanja: Gorski tek 

Proga: Dolžina proge je 7,0 km z višinsko razliko 446 m.  
Dolžina za otroke glej spodnjo tabelo 

Trasa proge 

  



Kategorije in 
nagrade tek: 

TEK 
Kategorija  Letnik  Oznaka  Dolžina proge*  
do 5 let* 2011 in mlajši otroci 440m 1 x krog  
* - kategorija do 5 let ne šteje za gorenjski pokal.  
6-7 let  2010-2009 dečki/deklice A  440m 1 x krog  
8-9 let  2008-2007 dečki/deklice B  440m 2 x krog  
10-11 let  2006-2005 dečki/deklice C  880m 2 x krog  
12-13 let  2004-2003 dečki/deklice D  880m  3 x krog  
14-15 let  2002-2001 dečki/deklice E  1320m 3 x krog  

7 km  
moški A - do 19 let (1997 in mlajši) 
moški B - 20-29 let (1996-1987) 
moški C - 30-39 let (1986-1977) 
moški D - 40-49 let (1976-1967) 
moški E - 50-59 let (1966-1957) 
moški F - 60-69 let (1956-1947) 
moški G - 70 let in starejši (1946 in starejši) 
 
 
ženske A - do 29 let (1987 in mlajše) 
ženske B - 30-39 let (1986-1977) 
ženske C - 40-49 let (1976-1967) 
ženske D - 50-59 let (1966-1957) 
ženske E - 60 let in starejše (1956 in starejše) 
 
 
Tek je pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije . 
 
Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medaljo.  

  
 

Vsak tekmuje na lastno odgovornost.  

Kolesarji Kolesarski vzpon v letu 2016. Štart kolesarji 11:00. 

Kategorije KOLO (10€) – start 11:00 
moški AM-A - do 19 let (1997 in mlajši) 
moški AM-B - 20 - 29 let (1996 - 1987) 
moški AM-C - 30 – 39 let (1986 – 1977) 
moški AM-D – 40 – 49 let (1976 – 1967) 
moški AM-E – 50 – 59 let (1966 – 1957) 
moški AM-F – 60 let in starejši (1956 in starejši) 
 
ženske ŽE-A - do 29 let (1986 in mlajše) 
ženske ŽE-B - 30 let in starejše (1986 in starejše) 
  

 Prijave zbiramo od 09:30 do 09:45 ure. 

Vsak tekmovalec s prijavo in startom potrdi, da tekmuje na lastno odgovornost in da se strinja z določili 
tega razpisa. Mladoletni tekmovalci tekmujejo na odgovornost staršev, kateri morajo izpolniti in 
podpisati prijavnico za svojega mladoletnika. Organizator ne nosi nikakršne odgovornosti za 
morebitne posledice in škodo, ki bi jo tekmovalci povzročili sebi, sotekmovalcem ali do tretje osebe. 
Prav tako ne odgovarja za nikakršno materialno škodo- kraje koles. Kolesarji so se dolžni ravnati po 
cestno prometnih predpisih in navodilih organizatorja. Kljub popolni zapori ceste je vožnja in tek 



dovoljena samo po desnem pasu cestišča. Proga bo zavarovana z redarji. Za vožnjo s kolesi obvezna 
kolesarska čelada.  

Izbira kolesa? Na sliki rekorder proge Matjaž Mikloša. 

 

 
  



Prijavnina in 
splošne 
določbe: 

Na dan za tekače tekmovanja 10€, za otroke 5€. Prijave zbiramo od 09:00 do 09:45 ure. Otroci do 
9:00 do 9:30. Prijave za kolesarje  od 9:00 do 10:45 ure. 

  

ŠTART TEKA: pred gostilno na Razpokah v Nemiljah 

• 10:00 dečki, deklice letnik 2011 in mlajši (ne šteje za Gorenjski pokal) – 1 krog 
• 10:05 dečki, deklice A,B – 1 krog 
• 10:10 dečki, deklice C,D – 2 kroga   
• 10:20 dečki, deklice E – 3 krogi   
• 10:30 tekači daljša proga 
• 11:00 kolesarji 

 
 
Na cilju vsak tekmovalec dobi napitek. Na razglasitvi rezultatov pa topli obrok. 

SPLOŠNE DOLOČBE: Tekmovanje bo ob vsakem vremenu. Tekmovalci tekmujejo na lastno 
odgovornost! Za prevoz najnujnejše opreme na cilj bo poskrbel organizator. Opremo morajo tekmovalci 
oddati najkasneje do 15.45 v označeno vozilo, ki bo v neposredni bližini štarta. Vsi nastopajoči prejmejo 
brezplačni topli obrok in napitek. Po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj se tekmovalci vračajo nazaj na 
štart po isti poti kot je potekalo tekmovanje ali po označeni bližnjici. Cesta bo zaprta do 18:00. 

  

Dostop:   

  

 
Prikaži večji zemljevid  

  

Gorenjski Glas 2007 - Janez Ferlic: 





 


