
8. VZPON NA MENGEŠKO KOČO
Sobota, 28.05.2016

Organizator  Kolesarsko društvo Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš

     ob 10.00 uri iz Športnega parka v Loki, v zaprti vožnji do Osnovne šole Mengeš, Štart
          kjer bo leteči štart

Kategorije
              dečki   do 10 let   
              dečki    od 11 do 15 let  
               dečki    od 16 do 20 let  
              m   oški    od 21 do 30 let  
              m   oški    od 31 do 40 let
              m   oški   od 41 do 50 let
              m   oški   od 51 do 60 let
            moški   nad 60 let  

   od 8.30 ure na ploščadi Športnega društva Loka pri Mengšu, Prijave
 štartnine ni 

    prvi trije v kategoriji prejmejo medaljeNagrade

   vsak udeleženec vozi na lastno odgovornost,    čelada je obvezna,Splošne določbe
o   troci do 15. leta vozijo v spremstvu staršev

deklice    do 10 let
ženske    od 11 do 20 let
ženske    od 21 do 30 let
ženske    nad 31 let 

10. VZPON NA MENGEŠKO KOČO
Sobota, 26. 5. 2018

OrganizatOr 
Kolesarsko društvo Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš

Štart 
ob 10.00 uri iz Športnega parka v Loki, 

v zaprti vožnji do Osnovne šole Mengeš, kjer bo leteči štart

KategOrije

Prijave 
od 8.30 ure na ploščadi Športnega društva Loka pri Mengšu,

Štartnine ni

nagrade 
prvi trije v kategoriji prejmejo medalje

SPlOŠNE dOlOČbE 
vsak udeleženec vozi na lastno odgovornost, čelada je obvezna,

o troci do 15. leta vozijo v spremstvu staršev

deklice  do 10 let
ženske  od 11 do 20 let
ženske  od 21 do 30 let
ženske  nad 31 let

dečki  do 10 let
dečki  od 11 do 15 let
dečki  od 16 do 20 let
moški  od 21 do 30 let
moški  od 31 do 40 let
moški  od 41 do 50 let
moški  od 51 do 60 let
moški  nad 60 let
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     ob 10.00 uri iz Športnega parka v Loki, v zaprti vožnji do Osnovne šole Mengeš, 

Štart
          kjer bo leteči štartKategorije              dečki   do 10 let   

              dečki    od 11 do 15 let  

               dečki    od 16 do 20 let  

              m   oški    od 21 do 30 let  

              m   oški    od 31 do 40 let

              m   oški   od 41 do 50 let

              m   oški   od 51 do 60 let

            moški   nad 60 let  

   od 8.30 ure na ploščadi Športnega društva Loka pri Mengšu, 

Prijave

 
štartnine ni 

    prvi trije v kategoriji prejmejo medalje

Nagrade

   vsak udeleženec vozi na lastno odgovornost,    čelada je obvezna,

Splošne določbeo   troci do 15. leta vozijo v spremstvu staršev

deklice    do 10 letženske    od 11 do 20 let
ženske    od 21 do 30 let

ženske    nad 31 let 


