
Vzpon na Ulovko 
DATUM: sobota, 26. avgust 2017 

START: 17:00 

STARTNO MESTO: Športni park Vrhnika 

CILJ: Parkirišče pod Ulovko 

TRASA: Start je v Športnem parku Vrhnika, zaprta vožnja do Podčela, kjer se trasa odcepi v 
smeri Ulovke. Po cca 100 m se z letečim startom in pod režimom popolne zapore ceste prične 
vzpon v dolžini 5,3 km s ciljem na parkirišču pod Ulovko. Skupna dolžina trase je 8,3 km z 
340 v.m. vzpona. 

Spust v dolino bo mogoč po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj!!!!! 

Spust v dolino je v običajnem prometu in v skladu s cestnoprometnimi predpisi. 

ORGANIZATOR: Športno društvo Agonija, C. Krimskega odreda 36, Vrhnika 

 MOŽNOSTI PRIJAVE: 

 V predprijavi izpolnite prijavnico na spletni strani www.ntvrhnika.si (prijava je 
veljavna le s plačilom prijavnine). 

 Na dan prireditve, v soboto, 26. avgusta 2017, se lahko prijavite in plačate prijavnino 
na osrednjem prireditvenem prostoru v Športnem parku Vrhnika od 15:00 do 16:30 
ure. 

Dvig startnih številk in ostalega materiala: 

V soboto, 26. avgusta 2017 od 15:00 do 16:30 ure, na osrednjem prireditvenem prostoru v 
Športnem parku Vrhnika. 

PRIJAVNINA: 

V predprijavi: 

 plačilo do vključno 16. avgusta 2017: 18,00 EUR 
 plačilo od 17. avgusta do vključno 24. avgusta 2017: 21,00 EUR 

Po zaključku predprijav in na dan prireditve: 

 plačilo 25. in 26. avgusta 2017: 25,00 EUR. 

Prijavnino nakažite na TRR pri Delavska hranilnica d.d.: SI56 6100 0001 1824 065, 
prejemnik: Športno društvo Agonija plus, namen plačila: VZPON 2017. 



Na dan prireditve je prijavnino mogoče plačati le na prireditvenem prostoru. 

MERJENJE ČASA: 

Merjenje časa bo izvedeno s čipi na štartni številki (Bib Tag), katero prijavljeni prevzame na 
dan prireditve na prireditvenem prostoru. 

NAGRADE ZA UDELEŽENCE: 

Organizator vsem udeležencem maratona zagotavlja: 

 skodelica za kavo, kava, praktične nagrade sponzorjev 
 plakete za najboljše v kategorijah 
 okrepčila na okrepčevalnicah, ki bodo postavljene ob progi 
 obrok na cilju 

KATEGORIJE: 

Kategorija (ženske in moški) Leto rojstva 
do 35 1982 in mlajši 

36 – 55 1981 – 1962 
nad 56 1961 in starejši 

 ŽENSKE ABSOLUTNO 
 MOŠKI ABSOLUTNO 

GARDEROBA in UPORABA TUŠEV: 

Za vse udeležence vzpona bo možnost uporabe garderobe in tušev v telovadnici Partizan, 
Tržaška cesta 9, Vrhnika. Organizator za garderobo NE ODGOVARJA. 

 SPLOŠNI POGOJI IN OPOZORILA: 

 Zaščitna čelada je obvezna. 
 Udeleženec vzpona je vsak, ki se prijavi organizatorju, priloži izpolnjeno prijavnico, 

plača prijavnino in ima na sebi vidno startno številko. 
 S prevzemom startne številke udeleženec vzpona potrjuje, da je seznanjen s splošnimi 

pogoji ter pogoji razpisa in se z njimi strinja. 
 Udeleženci vzpona startajo ob 17.00 uri in kolesarijo skladno s svojo stopnjo 

pripravljenosti. 
 Vsi udeleženci vzpona kolesarijo na lastno odgovornost; organizator ne odgovarja za 

morebitno povzročeno škodo na opremi in ljudeh. 
 Plačane prijavnine organizator ne vrača. 
 Prireditev bo v vsakem vremenu. 

 


