
 

 

 

MARŠ NA ŠTENGE 2022 
Vabljeni na rekreativno gorsko-kolesarsko dirko Marš na Štenge 2022, ki bo v 

soboto, 10. septembra 2022, ob 10.00 uri, z zborom pri Narodnem domu Mežica. 

 

URNIK TEKMOVANJA: 

8.00 - 10.00 - prijave 

10.30 - start dirke 

13.00 - razglasitev rezultatov  

 

TRASA: 

Traso Marš na Štenge sestavljajo trije vzponi. Prvi vzpon se prične kmalu po startu, v 

smeri proti Peci do »šteng«. Vzpon je dolg cca. 7 km, višinska razlika znaša 550 m, 

to je najtežji vzpon trase. Potem se trasa spušča do Mitnika, nato nastopi drugi vzpon 

do Koče na Pikovem. Od tod se proga malenkost spusti in se nadaljuje mimo kmetij 

Mlačnik, Šumah do tretjega vzpona na Šumahov vrh. Sledi dolg spust do Brega 

(Perg), mimo CŠOD Peca, kjer je še zadnji manjši vzpon do bivšega smučišča po 

katerem se proga nadaljuje mimo turističnega rudnika in muzeja Podzemlje Pece, 

čez jekleni most, skozi obrtno cono, po »pešngi« do cilja, ki je pri Narodnem domu 

Mežica. 

Trasa je primerna za vse kategorije. 

 

ŠTARTNINA: 

- Predprijave preko portala Prijavim.se: 10€  -  https://bit.ly/3AuZPp1  

- Na dan tekmovanja: 15€ 

 

KATEGORIJE: 

• DEČKI do 15 let  

• DEKLICE do 15 let  

 

• MOŠKI HOBI 

• MOŠKI ELITE 

 

• ŽENSKE HOBI 

• ŽENSKE ELITE 

 

• SKUPNA KATEGORIJA: E-KOLESA 

Najboljši 3. v kategorijah prejmejo pokale in praktične nagrade. 

 

 

https://bit.ly/3AuZPp1


POGOJI UDELEŽBE: 

▪ Udeleženec prireditve z gorskimi kolesi – MARŠ NA ŠTENGE 2022 je vsak, ki 

izpolni prijavo  

▪ Z izpolnjeno prijavo udeleženec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa  

▪ Vsi udeleženci prireditve z gorskimi kolesi so udeleženci v cestnem prometu in 

vozijo na lastno odgovornost  

▪ Organizator ne odgovarja za morebitno povzročeno škodo na ljudeh in 

materialu  

▪ Mladoletne osebe do 14. leta starosti se lahko prireditve z gorskimi kolesi 

udeležijo samo v spremstvu staršev ali skrbnikov  

▪ Vsak udeleženec mora imeti vidno pripeto štartno številko  

▪ Uporaba zaščitne čelade je obvezna  

▪ Proga bo zavarovana na vseh nevarnih mestih z redarji ter ustrezno označena  

▪ Potek proge bo označen s smernimi tablami 

 

 

Dodatne informacije: turizem@mezica.si 

 

 

Zagotovljeno pestro dogajanje, bogate nagrade in dobra družba! 

 

Vabljeni! 

 

mailto:turizem@mezica.si

