
 
 

 3. KOLESARSKI MTB VZPON NA 
ŠPIČASTI VRH  

 
 

 

Društvo za trajnostni razvoj Zadloga TRMA in MBK ORBEA 
organizirata 3. kolesarski vzpon na Špičasti Vrh 
 

V nedeljo 17.8. 2013 ob 10 uri, v 
Zadlogu pri Črnem Vrhu nad Idrijo 
 

Start - Cilj: V Zadlogu pri Bizarju ( Zadlog 42) - Špičasti vrh 
Prijave: Na štartnem mestu od 8:30 dalje. Zaželene pred prijave 
na 041 447 052 ( Rajko ).  
Startnina: otroci 5€, odrasli 10€ 
Splošne določbe: Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. 
Obvezna uporaba čelade!! Organizator ne odgovarja za posledice, 
ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. 
Razna spremstva in vožnja po progi med tekmovanjem 
prepovedana!! 
Organizator zagotavlja: Zdravstveno varstvo, zavarovanje za čas 
tekme, na cilju okrepčilo, toplo malico.  
Nagrade: Medalje za prve tri po kategorijah  
Info: 041 447 052 - Rajko Govekar 
Proge: Dolžina proge cca 8.5 km / Višinska razlika 414 m , za 
otroke do 13 let ( U13) je dolžina cca 3,3 km, višinska razlika cca 
80 m. 
Proga poteka najprej po makadamski poti, cca 300m po asfaltu, za 
tem pa pri kmetiji Kosmač zavije na kolovoz proti gozdu. Tam se 
prične blažji vzpon med pašniki. Nadaljevanje je po kolovozu delno 
po gozdu, delno po pašniku. Po cca 3,3 km je cilj za najmlajše 
kategorije. Od tu dalje poteka vzpon po kolovozu, delno po 
makadamu, proti koncu vzpona pa ponovno po kolovozu vse do 
cilja pri razglednem stolpu na Špičastem vrhu. Proga je primerna 
prav za vse kolesarje. 

ORGANIZATOR si dovoljuje spremembo trase glede na 

vremenske pogoje in nepravočasne zagotovitve varnega 



prevoza proge ( spravilo lesa po žledolomu) !! 
 

KATEGORIJE: 
 

OTROCI ( skrajšana proga ) 

• deklice do U13 ( letnik 2002 in mlajše) 

• dečki do U11 ( letnik 2004 in mlajši) 

• dečki do U13 ( letnik 2002 in mlajši) 

 

ŽENSKE: 
• mladinke letnik 1990 do 2001 

• ženske letnik 1989 in starejše 

 

MOŠKI 

• mladinci, letnik 1998 do 2001 

• amaterji od letnika 1987 do 1997 

• moški 1 letnik 1974 do 1986 

• moški 2 letnik 1964 do 1973 

• moški 3 letnik 1963 in starejši 


