
 

26. VZPON Z GORSKIMI KOLESI 

NA MARIBORSKO POHORJE 2018 
                              DRŽAVNO PRVENSTVO IN PRVENSTVO 
                                               SLOVENSKE VOJSKE 
                                               

 
Ganesha TEAM 

www.ganeshateam.com 

DATUM TEKMOVANJA: ________ 23. september 2018 
ORGANIZATOR: _______________ Športno društvo GT TEAM RIDER, 

Zlatoličje 11/č, 2205 STARŠE, SI42858020,SLOVENIJA 
VODJA TEKMOVANJA: _________ Ecio Benčič 
KRAJ: _______________________ Mariborsko Pohorje, Start pri izobraževalnem domu Pekre v 

Pekrah(Bezjakova 151, 2341 Limbuš) in cilj pri Bolfenku ob 
zgornji postaji Pohorske vzpenječe  

OPIS PROGE:                                  asfalt, makadam, gozdna cesta, dolžina 10 km, START 388 
m, CILJ 1037 m, višinska razlika 649 m 

DISCIPLINA: __________________ VZPON, BERGRENNEN, UPHILL 
STARTNINA: __________________ 16 Eur, na dan prireditve 21 Eur 
PRIJAVA: ____________________ Predprijave do petka 21.9. do 24:00 na: www.prijavim.se     

in pred startom od 9:00 do 10:15 
START: ______________________ 11:00 (vse kategorije), Boks 10:45 
RAZGLASITEV: _______________ Na cilju pred hotelom Bellevue eno uro po prihodu zadnjega 

tekmovalca v cilj  
NAGRADE: ___________________ Pokali, kolajne in praktične nagrade 
VSI UDELEŽENCI PREJMEJO: ___ topel obrok in osvežilni napitek ali čaj- na cilju 

www.ganeshateam.com 
 

INFORMACIJE:                           majauk@gmail.com, 040 328430 (Ecio) 
 

Nakazila za predprijave se morajo izvršiti na sledeči tekoči račun: 
SI56 0417 3000 0733 029-NKBM, sklic na številko SI00 2018 , namen: štartnina DP 

Tekmovalci, ki izvršijo plačilo v petek morajo predložiti potrdilo o plačilu. 
                                                      Zagotovljen je prevoz opreme na cilj! 

KATEGORIJE 

       U15 M/Ž        

• U17 M/Ž • AMATERJI M/Ž 

• U19 M/Ž • VETERANI 1,2,3 

• U23 M/Ž 

• ELITE M/Ž 

• VETERANKE 
 

 

• S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa in da tekmuje na lastno odgovornost (za 
mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec) 

• Tekmuje se po pravilih UCI  in KZS. 

• Tekmuje se samo z gorskimi kolesi. Podelitve se morajo VSI tekmovalci udeležiti v klubskih dresih! 

• Pritožbe bo sprejemal glavni sodnik do 15 min po objavi rezultatov na kraju podelitve ob plačilu kavcije 20 eur.  

• Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.  

• Prireditelj si pridržuje pravico združevanja kategorij v primeru premajhnega števila udeležencev. 

• Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


