
Razpis 
za 6. kolesarski 

VZPON NA LUBNIK 

Nedelja, 10. september 2017 

 Na južni in zahodni strani hriba Lubnik nad Škofjo Loko je speljana izjemno lepa cesta, ki 
pelje od Škofje Loke do vasi Breznica pod Lubnikom. Cesta se na dobrih sedmih kilometrih 
dvigne za 400 metrov in je priljubljena točka kolesarjev od blizu in daleč. 

Nadobudni kolesarji vseh starosti se že vrsto let spoprijemajo s tem klancem, letos pa bo že 
šesta uradna tekma z merjenjem časov. Vzpon na Lubnik bo v nedeljo, 10. septembra 2017. 
Start bo ob 10. uri na Mestnem trgu, cilj pa pri okrepčevalnici Nace, kjer bodo tudi uradna 
razglasitev rezultatov, podelitev nagrad in prijetno kolesarsko druženje. 

 Vzpon na Lubnik je tudi član Pokala polanskih puklov. 

ORGANIZATORJA 

Društvo Tek 4 mostov in Športna zveza Škofja Loka 

 TRASA DIRKE 

Škofja Loka (Mestni trg) – Podpulfrca – Breznica pod Lubnikom. Skupna dolžina je 10 km, 
dolžina klanca, ki bo štel za rezultat, pa je 7,2 km. 

START 

Škofja Loka (Mestni trg) ob 10.00 

CILJ 

Breznica pod Lubnikom 

PRIJAVE 

 PREDPRIJAVE do srede, 6. septembra:  
o Preko spletne strani www.prijave.si/lubnik. 

 PRIJAVE:  
o Na dan prireditve od 8. do 10. ure na startu na Mestnem trgu v Škofji Loki. 

 

 



KATEGORIJE 

Kategorija (ženske in 
moški) Leto rojstva 

do 30 1987 in mlajši 
od 31 do 40 1977 – 1986 
od 41 do 50 1967 – 1976 
od 51 do 60 1957 – 1966 
nad 61 1956 in starejši 

PRIJAVNINA 

Prijavnina v predprijavi znaša 15 € in jo lahko nakažete na TRR – Društvo T4M, Podlubnik 
46, Škofja Loka, IBAN: SI56 6000 0000 0631 444, BIC: HLONSI22, odprt pri Hranilnici 
Lon. Koda namena: ADVA Namen: Lubnik. Sklicno številko boste dobili po e-pošti, ko se 
boste prijavili. 

 Na dan prireditve prijavnina znaša 20 € in jo boste plačali ob prijavi. 
 V primeru skupinske prijave (najmanj 10 udeležencev) priznamo 10-odstotni popust. 
 V primeru družinske prijave (najmanj trije družinski člani) priznamo 10-odstotni 

popust. 
 Prijavnina vključuje tudi brezplačno letno nezgodno zavarovanje v zavarovalnici 

Vzajemna. 

 NAGRADE 

Prvi trije uvrščeni v vseh kategorijah bodo prejeli kolajne in praktične nagrade. 

Prvo-, drugo- in tretjeuvrščeni v absolutni konkurenci med moškimi in ženskami bodo prejeli 
pokale. 

Na vsakem posameznem vzponu dobi prvi v kategoriji Pokala polanskih puklov nagrado 
organizatorjev (ne glede na trenutno skupno uvrstitev v pokalu). 

ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Za karavano kolesarjev bo vozil rešilni avto z 
zdravniško službo. Zavarovalnica Vzajemna podarja vsem udeležencem Vzpona na Lubnik 
brezplačno letno nezgodno zavarovanje.  

 RAZGLASITEV REZULTATOV 

Razglasitev rezultatov Vzpona na Lubnik bo predvidoma ob 12. uri na cilju. 

 SPLOŠNE DOLOČBE 

Prireditev bo potekala ob popolni zapori prometa. Udeleženci vozijo na lastno odgovornost. 
Organizator ne odgovarja za škodo, ki si jo udeleženci povzročijo med seboj ali proti tretjim 



osebam. Kolesarski vzpon na Lubnik ni tekmovalnega značaja. Uradni rezultati bodo 
objavljeni na spletni strani http://www.lubnik.si. 

  

Dodatne informacije: 
Igor Drakulič, vodja organizacijskega odbora, 041 344 138, igor@drakulic.eu 

  

V Škofji Loki, 25. 7. 2017 
Organizacijski odbor 

  

 


