
KOLESARSKI 
VZPON NA 
KRVAVEC
KRALJ IN KRALJICA KRVAVCA 2013

SOBOTA,
24. avgust

KRALJEVSKI VZPON
ob 10.00

11,7 km / 970 višinskih metrov

TRIM VZPON s postanki
med 8.00 in 9.30

11,7 km / 970 višinskih metrov

Start: picerija pod Jenkovo lipo - Dvorje pri Cerkljah
Cilj: Jezerca na Krvavcu (konec asfalta)

ORGANIZATORJA:
Športno društvo BAM.Bi

Rekreacijsko društvo STRMOL

POSEBN
OST!



KRALJEVSKI VZPON

PRIJAVE
Predprijave bomo sprejemali do 21.8., nato 
so možne prijave na dan prireditve med 7.30 
do 9.00.

ŠTARTNINA

Startnina znaša 16 EUR v predprijavi do 
21.8.2013 (preko spletne aplikacije
»http://prijavim.se«).
Na dan prireditve je startnina 20€.

NAGRADE

Vsi udeleženci prijavljeni v predprijavi bodo 
deležni praktičnega darila, vsi udeleženci pa 
tudi spominskega priznanja, osvežilne pijače 
na cilju in toplega obroka na zaključni prire-
ditvi. Posebna priznanja bodo za najboljše tri 
v kategoriji.

TRIM VZPON S POSTANKI
Ponovno bo organiziran »Trim vzpon s postanki«, kar pomeni, da 
ne bo potrebno hiteti in gledati na uro, ampak si boste vzeli čas in 
vzpon premagali ob občudovanju narave, upamo da tudi ob dobrem 
pogledu v dolino, vmes se boste lahko okrepčali na dveh BAM.Bi-
A2U postojankah in na cilju na označenem mestu prejeli priznanje 
za izvedeni podvig.
Prijave na »Trim vzpon s postanki« bomo sprejemali med 7.30 in 
9.30 v Piceriji pod Jenkovo lipo.
Startnina znaša 10€ za odrasle in 5€ za otroke.
Trim vzpon odpade v primeru slabega vremena.

OSTALE
DOLOČBE

Kolesari se po predpisih Tehničnega pravilni-
ka UCI in KZS ter določilih razpisa. Kolesarji 
vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne 
odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo 
tekmovalci med seboj ali proti tretjim ose-
bam. V soglasju s sodniškim zborom si orga-
nizator pridružuje pravico spremembe tega 
razpisa. Prireditev bo ob vsakem vremenu, 
razen »Trim kolesarjenja s postanki«

INFO ZA UDELEŽENCE
IN GLEDALCE:
Razglasitev rezultatov bo ob 13.00 
uri pred Picerijo pod Jenkovo lipo

ORGANIZATORJA:
Športno društvo BAM.Bi in

Rekreacijsko društvo STRMOL


