
MTB Učka climb je dirka, ki vas ne bo pustila ravnodušnega. Od Mošćeničke 

Drage, majhnega in toplega turističnega kraja pa vse do Vojaka, na samem vrhu 

Učke vas bomo vodili do poti, ki vam bodo predstavile pravi izziv in vas na cilju 

nagradile s pogledom na Kvarnerski zaliv in Istrski polotok. Osvojili vrh Vojak, je 

želja mnogih, a to storiti na najhitrejši možni način nekaj je povsem drugega.  

V tej tretji izdaji vam ponujamo nekoliko spremenjeno pot z več makadama in 

kot taka ni primerna za cestna ali gramozna kolesa. 

 

BBK Team Rodeo in Turistična skupnost občine Mošćenička Draga vas vabita v 

nedeljo, 09.06.2019. leto na 3. MTB vzpon na Učko. 

PRIJAVA IN SARTNINA: 

Predprijava bo opravljeno na spletni srani 

https://prijava.se/calendar/checkings/3134/3_uspon_na_ucku do petka 

07.06.2019. ob 23:59. 

Startnina  do 07.03. je 100 kn, za plačila do 07.05. 120kn, po tem datumu pa 

150kn kot na dan dirke. 

Zaradi začetne lokacije in logističnih razlogov je število tekmovalcev omejeno 

na 200. 

Startnina pokriva organizacijo dirke, stroške sodišča in meroslovja, medicinsko 

in pomožno osebje na progi, štartno številko, kupon za topli obrok po koncu 

dirke in bogat štartni paket. 

Plačila se lahko opravijo na račun BBK Team Rode: 

OSJEČKA 74F 

51000 RIJEKA 

OIB: 06939390738 

POSLOVNA BANKA: ADDIKO BANKA 

IBAN: HR39 2500 0091 1014 2378 5 



SWIFT: HAABHR22 

 

PROGRAM: 

09:00 - 10:30 - prijava in prevzem štartne številke 

(Mošćenička Draga, obala) 

10:35 h - Briefing 

11:00 - Začetek dirke 

15:00 – Time limit dirke 

16:00 h - Razglasitev in kosilo 

 

SPLOŠNO O  DIRKI 

Dirka je registrirana v rekreacijskem koledarju HBS, pravica do tekmovanja 

imajo  licencirani in nelicencirani tekmovalci, domači in tuji. Tekmovalci  mlajši 

od 18 let morajo na prijavi predložiti soglasje za sodelovanje na dirki podpisan s 

strani  predsednika kluba ali starša / skrbnika. 

Dirka poteka na progi od Mošćeničke Drage do Vojaka, ki se nahaja na območju 

Mošćeničke Drage. 

Vsak posek ali spremembe na progi so prepovedane. 

Dirka se delno odvija na javni cesti katera bo odprta za motorni promet, zato je 

potrebna dodatna previdnost in vožnja po desni strani ceste. 

GPX sled bo izšel tik pred dirko, da bi se izognili vožnji okoli nekaterih zaščitenih 

delov Naravnega parka Učka. 

Dolžina proge je 27 km, celoten vzpon pa 1500 m. 

S plačilom vstopnic, tekmovalci sprejmejo pravilnik in prevzamejo polno 

odgovornost za morebitne poškodbe ali škodo katero bi naredili sabi ali tretjim 

osebam. 



 

KATEGORIJE IN NAGRADE 

Moški: 1-2-3 mesto 

Ženske: 1-2-3 mesto 

Za prva tri mesta bodo zagotovljene bogate denarne in materialne nagrade. 

 

OPIS TEKMOVANJA IN PRAVILA 

Tekmovalci po dvigu štartne številke  morajo isto  postaviti na vidno mesto na 

sprednji strani kolesa in mora biti vidna v času dirke. 

Štartni seznam bo objavljen v soboto po koncu prijave. 

Merjenje časa se izračuna s prehodom začetka in ciljne črte z nadzorom 

sodnikov. 

 

OBVEZNA OPREMA 

Med dirko je obvezna uporaba varnostne čelade in MTB kolesa v brezhibnem 

stanju. 

Tekmovalci, ki ne spoštujejo pravil, bodo diskvalificirani. 

 

INFO 

E-naslov: bbk.teamrodeo@gmail.com 


