
27. VZPON NA KUM 

 

Start bo v nedeljo, 10.09.2017 ob 10,00 uri s parkirišča pri Delavskem domu 
v Trbovljah. ( nasproti trgovine Spar ). 

Startnina znaša 15 EUR v pred prijavi in 20EUR na dan vzpona. Pred prijavo 
lahko poravnate na račun SI56 2900 0005 0199 782. Pri rubriki NAMEN 
napišite svoje ime in priimek. Udeleženci kolesarskega vzpona na KUM se bodo 
lahko prijavili na startnem mestu od 7,45 do 9,45 ure. Vzpon bo ob vsakem 
vremenu. 

OPIS PROGE 

Start je pri Delavskem domu v Trbovljah. Kolesarji se bodo za ogrevanje v strnjeni koloni s 
spremstvom zapeljali po Trbovljah do mestnega parka in nato mimo trboveljske bolnišnice po 
enosmerni cesti skozi center in po dolini do mosta čez Savo. Ob vznožju vzpona bo tako kot 
vedno leteči start za tekmovalce. Skupna dolžina proge je 15 km. Tekmovalnega dela je 9,5 
km. Zadnjih 1,4 km ni asfaltirano, vendar bo cesta dan pred prireditvijo očiščena in urejena. 
Višinska razlika od vznožja do vrha je cca 1000 m, saj je nadmorska višina železniške postaje 
v Trbovljah 216m, Kum pa je visok 1220 m nad morjem. 

Vsak udeleženec se podaja na pot na lastno odgovornost in sprejema ukrepe za lastno varnost 
in varnost drugih. Med kolesarskim vzponom bo popolna zapora cesta na tej trasi. Ob 
povratku zapore ne bo zato velja opozorilo, da se kolesarji v dolino vračajo v skladu z 
Zakonom o varnosti v cestnem prometu. Organizator ne odgovarja za škodljiva dejanja, ki 
jih udeleženci vzpona napravijo napram tretjim osebam in osebam udeleženim na vzponu. 

Zaščitna čelada je obvezna. 

NAGRADE : ( podelitev nagrad bo na cilju ob 12, 00 uri) 

Vsak udeleženec prejme: 

– spominsko kolajno KUM 2017 

– spominsko majico 

– toplo malico in  napitek 

Nagrade za tekmovalce po starostnih kategorijah ( pokali za prve tri) 

MOŠKI: 

1. do vključno 29. leta starosti:                        1.2.3. mesto- POKAL 
2. od 30. leta do vključno 39. leta starosti     1.2.3. mesto- POKAL 
3. od 40. leta do vključno 49. leta starosti     1.2.3. mesto- POKAL 



4. od 50. leta do vključno 59. leta starosti     1.2.3. mesto- POKAL 
5. starost 60.let in več                                        1.2.3. mesto- POKAL 

ŽENSKE: 

1. do vkljčno 29. leta starosti                         1.2.3. mesto- POKAL 
2. od 30. leta do vključno 49. leta starosti   1.2.3. mesto-POKAL 
3. starost 50let in več                                       1.2.3. mesto- POKAL 

Celotni rezultati bodo objavljeni na naši spletni strani. 

POSEBNA PRIZNAJA: 

1. ABSOLUTNI ZMAGOVALEC VZPONA NA KUM 
2. najstarejša/ši udeleženec vzpona na KUM 
3. najmlajša/ši udeleženec vzpona na KUM 
4. najštevilčnejša skupina vzpona na KUM 

Organizator bo na željo prepeljal opremo udeležencev iz starta do cilja. 

  

Informacije: GSM 031 439 150 ( Marjan Meserko ) ali na kdtrbovlje@gmail.com 

 


