Kolesarski klub DJAK

Vzpon na Sv. Goro 2016
Prispeval UroÅ¡ BreÅ¡ki
ponedeljek, 15 avgust 2016

KOLESARSKI KLUB DJAK v sodelovanju z mestno obÄ•ino NOVA GORICA,
prireja v soboto, 17.9.2016 KOLESARSKI VZPON in OTRO&Scaron;KI KROS
Osrednja prireditev bo kolesarsko
rekreativno tekmovanje s cestnimi kolesi v disciplini vzpon, veljaven za toÄ•kovanje v pokalu Slovenije VZPON NA
SVETO GORO Datum tekmovanja: sobota, 17.09.2015 Start tekmovanja: ob 10:00 uri Organizator: Kolesarski klub
DJAK, NOVA GORICA Kraj tekmovanja:
- start tekmovanja: NOVA GORICA - pred stavbo mestne obÄ•ine
- cilj tekmovanja: Sveta Gora nad Novo Gorico Disciplina:
* vzpon (uphill) - kolesarsko tekmovanje s kolesi v disciplini vzpon; Tekmovanje: * je odprtega tipa za vse rekreativne
kolesarje; Opis: * Zaprta voÅ¾nja v spremstvu policije bo od starta pred obÄ•ino Nova Gorica do vznoÅ¾ja vzpona v Solkanu,
cca. 2,5 km. V Solkanu naprej od kriÅ¾i&scaron;Ä•a za Sveto Goro bo leteÄ•i start. Pot se nadaljuje do odcepa pri gostilni na
Prevalu kjer se zavije za Sveto Goro in nadaljuje do vrha. Skupaj je 8,4 km proge. Vi&scaron;inska razlika je 570 m.
Trasa proge je asfaltirana. Startnina:
Po pravilniku OMR &ndash; 16&euro; - plaÄ•ilo na dan tekmovanja. Prvih 150 prijavljenih prejme promocijski paket.
Prijave: Preko portala: WWW.PRIJAVIM.SE
(do 16.9.2015 do 12. ure) Na dan tekmovanja od 7:30 ure do 09.30 ure pred obÄ•ino Nova Gorica
RAZPIS

REZULTATI 2016 - novo

REZULTATI 2015
Prvi dve izvedba kolesarskega vzpona na Sveto Goro sta se izkazala kot zelo uspe&scaron;na in to
je bil motiv, da se v klubu potrudimo in izpeljemo tekmo tudi v letu 2016. Prekrasen vzpon bo izziv za vsakogar. Å½e
uvodni del vzpona bo kolesarje razporedil. Selekcijo in najmoÄ•nej&scaron;ega pa bodo doloÄ•ili najstrmej&scaron;i odseki
vzpona, ki doseÅ¾ejo tudi 20% naklona. Vzpon bo pokazal kdo je ohranil najbolj&scaron;o pripravljenost Ä•ez vroÄ•e poletje.
Sam vzpon pa naj bo izziv tudi drugim, saj se trud poplaÄ•a s prelepimi razgledi, ki segajo od Triglava do morja, prekrasne
cerkve sv. Marije, ter klancu, ki bo vsakemu moÄ•neje pognal kri po Å¾ilah. Merjenje Ä•asov bo potekalo od vznoÅ¾ja vzpona v
Solkanu do vrha Sv. Gore. Premagati bo potrebno 570 vi&scaron;inskih metrov v dolÅ¾ini 8.4 km (5,5 km vzpona - s
popolno zaporo ceste).
1. vzpon v medijih 2. vzpon v medijih 3. vzpon v medijih galerija 2014 galerija 2015 galerija 2016
KOLESARSKI DAN
&ndash; MALI OTRO&Scaron;KI KROS (sobota, 17.9.2015 - popoldan ) Mali otro&scaron;ki kros bo popestritev
kolesarskega dne, kjer bodo otroci od 3. do 10. leta starosti v 4. kategorijah tekmovali s kolesi v malem kros krogu
&ndash; poligonu po travniku pred Mestno obÄ•ino Nova Gorica. Prijave na dan prireditve od 12.30 - 13:30 - brezplaÄ•no.
- prvi trije v kategoriji prejmejo medalje &Scaron;tiri starostne kategorije:1. START ob 14.00 : 3-4 leta - 1. mali krog
(skupna kategorija)2. START ob 14: 15 : 5-6 let - 2. kroga (kategorija deÄ•ki in deklice)3. START ob 14:30 : 7-8 let - 3.
krogi (kategorija deÄ•ki in deklice)4. START ob 15:00 : 9-10 let - 4. krogi (kategorija deÄ•ki in deklice) Predvidena
podelitev medalj za najhitrej&scaron;e tri v posamezni kategorij po konÄ•ani prireditvi!

http://www.kkdjak.si

Izdelano z Joomla!

Izdelano: 25 February, 2018, 08:06

