Kolesarski klub Zagorska dolina vabi na
Tradicionalni
11. Vzpon na Zasavsko Sv.goro 2011
DATUM: sobota 06.08.2011 ob 16.00
PREDPRIJAVE DO VKLJUČNO 4.8.2011 GRATIS www.koloklub.si – NA DAN VZPONA 10 EUR
PRIJAVE: od 14.00 do 15.30 na INFO stojnici v parku pri tržnici v centru Zagorja – startnina 10 EUR
START: ob 16.00 BLIZU INFO STOJNICE (parkirišče Pizzerije Ašič) in atraktivna skupinska vožnja po mestu do letečega starta
Leteči in časomerilski start: kot vsa leta pri TinglTangl na Župančičevi 2, Zagorje (1 km)
TRASA:
13km asfaltirano; Zagorje, Čolnišče, Kal, Šentlambert, Brezovica, koča na Zasavski gori
CILJ: koča na Zasavski Sv.gori do 17.45
SLAVNOSTNA PODELITEV ter žrebanje nagrad in objava rezultatov: v centru Zagorja, na tržnici Pod uro ob 19.10
Priporočeni povratek (Povratek ni v režiji organizatorja!):
Skupinski odhod iz Zasavske gore proti Izlakam ob 17:45
(Preko Razpotja in Krač do Izlak, Kisovec, Zagorje)
OPOZORILO: Zaradi tekaške prireditve je cesta Trojane-Izlake-Zagorje zaprta od 17.00 do 18.00.
Prehoda kolesarjev zato na tej cesti v tem času NE BO!
Kolesarji bodo na Izlakah morali počakati zadnje spremljevalno vozilo tekačev!
KATEGORIJE:
Otroci do 15 let, moški do 20 let, moški do 30 let, moški do 40 let, moški do 50 let, moški nad 50 let, ženske do 25 let,
ženske do 35 let, ženske nad 35 let
ZAPORA CESTE:
Cesta Zagorje - Čolnišče - Šentlambert - Zasavska gora bo od 15:50 do 18:00 zaprta za ves promet oz. se bo cesta odpirala za
zadnjim spremljevalnim vozilom. Vaši spremljevalci se lahko na Zasavsko goro napotijo do 15.40 ure.
Skupinska vožnja po mestu se bo odvijala v rednem prometu, zato prosimo za previdno ravnanje!
NAGRADE:
- prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo pokale
- pokal za absolutnega zmagovalca
- nagrajen bo najmlajši udeleženec ter najstarejši udeleženec
- nagrada za najboljšega zagorjana in zagorjanko
- nagrada za zadnjega udeleženca
- GLAVNA NAGRADA ZA ŽREBANJE – KOLO BIG FISH v vrednosti 600€ (cena srečke – 5 EUR)
Prijavnine ob elektronski predprijavi NI, na dan dirke pa znaša 10 EUR in se plača na INFO stojnici!
KER PRIJAVNINE NI – PROSIMO KUPITE VSAJ SREČKO ZA NAGRADNO ŽREBANJE
OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE ČELADE (organizator lahko izloči udeleženca brez čelade)!
Udeležba na lastno odgovornost! Povratek na start/podelitev NI v režiji organizatorja!
Za mladoletne je obvezen podpis prijavnice s strani staršev!
Nagrade lahko posamezniki prevzamejo le osebno v določenem času na podelitvenem mestu!
Dodatna ponudba v Zagorju:
V soboto 6.8.2011 bo potekal v centru Zagorja sklop prireditev v počastitev občinskega praznika mesta Zagorje. Program
prireditev z nastopi glasbenih skupin in zabavnim programom si lahko ogledate na spletni strani www.zagorje.si
Ostale informacije so na voljo od 13. ure do 15. ure na gsm 041-414-900

