
 

 

 

 

 

Kolesarski klub Zagorska dolina vabi na 
21. Vzpon na Zasavsko Sv.goro 2022 

 
DATUM: sobota 6.avgust 2022 ob 9.00 

 
PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK: 

Na dan dirke od 7.00 do 8.30 na INFO stojnici v parku dr.Janeza Drnovška v centru Zagorja. 
 

START: ob 9.00  semaforizirano križišče pri tržnici Zagorje 
CILJ: koča na Zasavski Sv.gori do 10.30 

PREDPRIJAVE: od 20.7.2022 do 3.8.2022 na www.koloklub.si oz. www.prijavim.se 

PRIJAVINA:   
- v predprijavi s plačilom na TRR navedenem ob prijavi (do vključno 4.8.2022 znaša 10 EUR za mladino do 18 let, ostali 20 EUR, 

- na dan prireditve 30 EUR (za vse neplačane predprijave in prijave na startu) s plačilom na INFO stojnici od 7.00 do 8:30 ure 
Ob prevzemu startne številke prejmete tudi darilni paket. 

 
PODATKI ZA PLAČILO PRIJAVNINE: 

Dodeljeni so ob prijavi preko portala www.prijavim.se 
Pri prevzemu startne številke imejte s seboj potrdilo o plačilu prijavnine v predprijavi. 

 
DARILNI PAKET: Prejmete tudi spominsko darilo dirke (količinsko omejeno), darila pokroviteljev in na cilju hrano ter pijačo. 

 
KATEGORIJE:  

Fantje do vključno 18 let, moški od 19 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; Dekleta do vključno 18 let, ženske od 19 do 35 let, ženske od 36 do 50 let, ženske nad 50 let  

 
TRASA:  

start ob 9:00 v centru Zagorja, Čolnišče, Kal, Šentlambert, Brezovica, koča na Zasavski gori, 12km asfaltirano 

ZAPORA CESTE:  
Državna cesta od tržnice Pod uro do SPAR centra med 8:50 in 9:00  

Lokalna cesta Zagorje - Čolnišče - Šentlambert - Zasavska gora bo zaprta od 8:50 do 11:00 za ves promet in se bo  
odpirala za zadnjim spremljevalnim vozilom. 

PODELITEV pokalov in nagrad: Pri koči na Zasavski Sv.gori ob 10:30  
 

NAGRADE: 
- za absolutnega zmagovalca in zmagovalko (pokal) 

- prvi trije v vsaki kategoriji (pokal) 
- najmlajši udeleženec in udeleženka ter najstarejši udeleženec in udeleženka (pokal) 

- Občinski Prvak in Občinska Prvakinja Zagorja (pokal) 
- zadnji trije udeleženci (nagrada) 

- najštevilčnejša ekipa (pokal) 
- EKIPNO tekmovanje treh iz istega kluba, od tega obvezno vsaj ena ženska in vsaj eden nad 50 let (pokal) 

 
Ostale informacije so na voljo od 13. ure do 15. ure na GSM 041-414-900 

http://www.koloklub.si/


 

 

ZEMLJEVID TRASE 

 

OPOMBE: 
Organizator zagotovi darila, hrano in pijačo za vsakega predprijavljenega udeleženca. Vplačana prijavnina se ne vrača. Vsak 
udeleženec na prireditvi sodeluje na lastno odgovornost in se počuti zdravstveno sposobnega za udeležbo. Organizator si 

pridržuje pravico, da izloči udeleženca brez čelade ali v primeru, da z udeležbo ogroža sebe ali druge udeležence. Organizator 
ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno na ljudeh, opremi ali do tretje osebe. Vsak prijavljen udeleženec je zavarovan pri 
zavarovalnici, pod pogoji, ki jih določi zavarovalnica. Za mladoletne je obvezen podpis prijavnice s strani staršev oz.skrbnika in 

vožnja v spremstvu staršev oz.trenerja! V rezultatih bodo upoštevani samo kolesarji s klasičnimi cestnimi kolesi, MTB ali treking 
kolesi. V primeru, da udeleženec kljub opozorilom večkrat prečka cilj, se mu upošteva tisti čas ,ki ga je dosegel z zadnjo vožnjo 

oziroma ga organizator lahko diskvalificira. Z udeležbo se dovoljuje uporaba foto materiala.  
Nagrade lahko posamezniki prevzamejo le osebno na podelitvi v za to določenem času, sicer se izbere drugega prejemnika!  

Prijavljeni se z udeležbo strinjajo z razpisnimi pogoji!  


