
6. Vzpon za pokal Tanje Žakelj 
 

V soboto 6.10.2018 se bo odvijal 6. Vzpon za pokal Tanje Žakelj! Trasa bo kot vsako leto enaka (iz Spodnje Idrije do Ledin), na 
kateri bo potrebno v 4,4 km, kolikor je dolg vzpon, premagati okroglih 540 višinskih metrov. Kot vsako leto bosta 2 disciplini, tek 
ter kolesarstvo. Štart za kolesarje bo ob 14:00, tekači pa se bodo na progo podali ob 14:15. 
Tekmovanje bo potekalo po razpisu objavljenem spodaj. 
 
PRIJAVE 
Prijaviti se bo mogoče na dan prireditve od 12:30 do 13:30 na avtobusni postaji v Spodnji Idriji. Štartnina za kolesarje bo 15€, 
za tekače in pohodnike pa 10€. 
 
 
RAZPIS TEKA 
 
ORGANIZATOR 
Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine 
Ledine 13, 5281 Spodnja Idrija 
Elektronski naslov: dpm0vrle@gmail.com 
 
DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA 
6. oktober 2018 s startom ob 14.15 uri z avtobusne postaje v Spodnji Idriji.  
 
PRIJAVE 
Od 12.30 do 13.30 na dan prireditve na avtobusni postaji v Spodnji Idriji v smeri proti Cerknem. Štartnina 10,00€. 
 
KARAKTERISTIKE PROGE 
Vzpon. Spodnja Idrija – Pustota – Pot v trnje – Staje – Pečnik (Dolžina proge cca. 4,4 km, višinska razlika cca. 540m) 
 
KATEGORIJE 
Deklice (2003 in mlajše) 
Mladinke (2002-99) 
Članice (98-79) 
Mlajše veteranke (78-69) 
Veteranke (68 in starejše) 
 
Dečki (2003 in mlajši) 
Mladinci (2002-99) 
Člani (98-79) 
Mlajši veterani (78-69) 
Veterani (68 in starejši) 
 
SPLOŠNA DOLOČILA 
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo tekmovalec povzročil sebi, 
sotekmovalcu ali tretji osebi. V času tekme bo proga zavarovana z redarji, zagotovljena bo zdravstvena oskrba. Organizator ne 
odgovarja za gibanje na odseku ceste od cilja proge do prireditvenega prostora na vaškem trgu v Ledinah, kjer bo razglasitev. 
Organizator si pridružuje pravico do spremembe tega razpisa. 
 
NAGRADE 
Podelitev pokalov, medalj in nagrad bo eno uro po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji 
prejmejo medalje in nagrade pokroviteljev, skupni najboljši moški in ženski čas pa prejmeta pokal. Medalje, pokale in nagrade 
se podeli samo prisotnim. 
 
Vsi udeleženci prejmejo majico tekmovanja, pijačo in topel obrok. 
 
INFORMACIJE 
Dodatne informacije dobite na telefonski številki 031 204 576 (Miha) ali elektronskem naslovu dpm0vrle@gmail.com. 
 
 
RAZPIS KOLESARSKEGA VZPONA 
 
ORGANIZATOR 
Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine 
Ledine 13, 5281 Spodnja Idrija 
Elektronski naslov: dpm0vrle@gmail.com 



 
DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA 
6. oktober 2018 s startom ob 14.00 uri s Pustote v Spodnji Idriji. 
 
PRIJAVE 
Od 12.30 do 13.30 na dan prireditve na avtobusni postaji v Spodnji Idriji v smeri proti Cerknem. Startnina 15,00€. 
 
KARAKTERISTIKE PROGE 
Vzpon. Spodnja Idrija – Pustota – Pot v trnje – Staje – Pečnik (Dolžina proge cca. 4,4 km, višinska razlika cca. 540m) Prikaz 
proge 
 
KATEGORIJE 
Mladinci (98 in mlajši) 
Člani A (97-88) 
Člani B (87-78) 
Veterani A (77-68) 
Veterani B (67-58) 
Veterani C (57 in starejši) 
 
Ženske A (98 in mlajše) 
Ženske B (97-78) 
Ženske C (77 in starejše) 
 
SPLOŠNA DOLOČILA 
Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Obvezna uporaba zaščitne čelade. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo 
tekmovalec povzročil sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. V času tekme bo proga zavarovana z redarji, zagotovljena bo 
zdravstvena oskrba. Organizator ne odgovarja za vožnjo na odseku ceste od cilja proge do prireditvenega prostora na vaškem 
trgu v Ledinah, kjer bo razglasitev ter spust tekmovalcev v dolino po tekmi. Organizator si pridružuje pravico do spremembe 
tega razpisa. 
 
NAGRADE 
Podelitev pokalov, medalj in nagrad bo eno uro po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji 
prejmejo medalje in nagrade pokroviteljev, skupni najboljši moški in ženski čas pa prejmeta pokal. Medalje, pokale in nagrade 
se podeli samo prisotnim. 
 
Vsi udeleženci prejmejo majico tekmovanja, pijačo in topel obrok. 
 
INFORMACIJE 
Dodatne informacije dobite na telefonski številki 031 204 576 (Miha) ali elektronskem naslovu dpm0vrle@gmail.com. 
 
Na dogodek pa ste kot vako leto vabljeni tudi pohodniki, ki bi se peš odpravili po progi ter medtem spodbujali tekmovalce. 
Štartnina za pohodnike, ki bi želeli prejeti majico tekmovanja ter se na vrhu okrepčati z toplim obrokom je 10€. Za pohodnike bo 
začetek pohoda ob 13:00. 


