
28. KOLESARSKI VZPON NA KUM 

  

Start bo v soboto, 09.06.2018 ob 10,00 uri s parkirišča Kolesarskega društva 
Partizan Trbovlje  ( nasproti stadiona Rudar ). 
  

Startnina znaša 15 EUR v pred prijavi in 20 EUR na dan vzpona. Predprijavo 
lahko poravnate po položnici na račun SI56 2900 0005 0199 782. Pri rubriki 
NAMEN vpišite svoje ime in priimek. Udeleženci kolesarskega vzpona na Kum 
se bodo lahko prijavili na startnem mestu od 7,45 do 9,45 ure, kjer bodo plačali 
startnino ali jo potrdili z odrezkom položnice. Vzpon bo v vsakem vremenu. 
  

NOVOST: Vljudno vabljeni tudi rekreativni kolesarji, ki se ne želijo obremenjevati s časom 
vožnje na tem teškem in enkratnem vzponu na Kum. Start bo ob 9,00 uri s startnino 8 EUR v 
predprijavi in 10 EUR na dan vzpona.V tej kategoriji bodo zmagovalci VSI, ki prispejo na cilj 
do 12,00 ure in bodo nagrajeni s spominsko majico in toplim obrokom v koči na Kumu. 

  

OPIS PROGE ZA TEKMOVALCE 

Start je pri KD Partizan 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 in 
vzpona  je 9,5 km. Zadnjih 1,4 kilometra ni asfaltirano, vendar bo cesta dan pred prireditvijo 
očiščena in urejena. Višinska razlika od vznožja do vrha je okrog 1000 m. 

Vsak udeleženec se podaja na pot na lastno odgovornost  in sprejema ukrepe za lastno 
varnost. Med kolesarskim vzponom bo popolna zapora ceste 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 2018 
 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 starejši:                           1. 2.3.mesto- POKAL 

                              ŽENSKE: 

1.       do vključno 29.leta starosti:                     1.2.3.mesto- POKAL 
2.      od 30.leta do vključno 49.leta starosti:  1.2.3.mesto- POKAL 
3.      starost 50 let in starejše                            1. 2.3.mesto- POKAL 

Posebna priznanja: 

1. absolutni zmagovalec vzpona na KUM 
2. najštevilčnejša skupina 
3. najstarejši/ša udeleženec/ka vzpona na KUM 
4. najmlajši/ša udeleženec/ka vzpona na KUM 

Celotni rezultati bodo objavljeni na naši spletni strani. 

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

Informacije: GSM 031 439 150 ( Marjan Meserko 
)                                                                                                                                     

                                                                                   Organizator:         

                  VABLJENI !                                           KD PARTIZAN TRBOVLJE 

 


