Rekreativna gorsko-kolesarska
prireditev
KRALJEVI VZPON NA URŠLJO GORO
DATUM TEKMOVANJA: 15. SEPTEMBER, 2013, s startom ob 11. uri
ORGANIZATOR: ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV RAVNE NA KOROŠKEM
KRAJ: ŠPORTNI PARK RAVNE (DTK).
DISCIPLINA: GORSKO KOLESARJENJE
VRSTA CESTIŠČA: MAKADAM
PROGA: Štart Kraljevega vzpona na Uršljo goro je pred Domom telesne kulture – Športnim parkom Ravne. Po okoli
300 metrih ožje asfaltne poti se začne lažji vzpon proti Navrškemu vrhu. Z Navrškega vrha sledi spust proti Žerjavljam.
V križišču proga zavije desno, mimo kmetije Plešivčnik in nato levo, kjer se začne daljši strm vzpon mimo kmetije Kanc
in Veček do razpotja Smučarska koča – Naravske ledine. Tu pot zavije desno proti Naravskim ledinam, kjer se na
slemenu poravna. Sledi krajši vzpon do Zgornjih ledin. Trasa se tu nadaljuje po južnem pobočju Uršlje gore z več
krajšimi spusti in vzponi. V križišču, kjer cesta zavije proti Križanu, proga zavije levo proti Šisernikovim travnikom. Od tu
se trasa samo še vzpenja. Pred »rampo« je kratek, a strm klanec – prvo opozorilo, da se tu začenja zares. Za rampo
pa kot da bi se cesta postavila pokonci. Začenja se najstrmejši in najbolj zahteven del celotne trase. Dolg vzpon se
konča na 1699 metrov visoki Uršlji gori.
DOLŽINA: 17 km
SKUPNO VZPONA: 1390 m
STARTNINA: 10 €
PREDPRIJAVE SO MOŽNE NA: mklancnik@op-kos.si
OZ. PRIJAVE NA DAN TEKMOVANJA: od 09.45 do
10.45 ure na startu (dvig številk)

PODELITEV:
Prvi trije v kategoriji moških in žensk prejmejo
medalje.

Najhitrejši moški prejme krono in naziv
Kralj Vzpona na Uršljo goro, najhitrejša
ženska prejme krono in naziv Kraljica
vzpona na Uršljo goro.
MESTO OBJAVE REZULTATOV: Koča na
Naravskih ledinah, po končani tekmi.
Vsi udeleženci prejmejo spominsko majico in
topel obrok
VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE
Miran Klančnik tel: 041 670 915

KATEGORIJE:
DEČKI do 16 let
MOŠKI od 16 do 25
MOŠKI od 26 do 35
MOŠKI od 36 do 45
MOŠKI od 46 do 55
MOŠKI nad 55 let

let
let
let
let

ŽENSKE od 16 do 30 let
ŽENSKE od 31 do 40 let
ŽENSKE nad 40 let

E-mail: mklancnik@op-kos.si

Presek proge:

Pogoji udeležbe:

•

•

•

•

Trasa proge:

•

•
•
•

•

Udeleženec tekmovanja z
gorskimi kolesi
- KRALJEVI VZPON NA
URŠLJO GORO je vsak, ki
se prijavi in plača startnino
S plačilom startnine
udeleženec potrdi, da se
strinja s pogoji razpisa
Vsi udeleženci tekmovanja 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 tekmovanja
z gorskimi kolesi udeležijo
samo v spremstvu staršev ali
skrbnikov
Vsak udeleženec mora imeti
vidno pripeto štartno številko
Uporaba zaščitne čelade je
obvezna
Zaključek tekme, razen
razglasitve na Naravskih
ledinah, je na Uršlji gori
Proga bo ustrezno označena
s smernimi tablami

