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5. VZPONNA MAŠUN
24. junija je Kolesarski klub Postojna organiziral kolesarsko
tekmo 5. vzpon na Mašun za Pokal LIV. Skoraj 11 kilometrsko progo je prevozilo vseh 250 prijavljenih rekreativnih in amaterskih kolesarjev, ki tekmujejo za Pokal Slovenije. Tekmovalci so tekmovali
v 19 kategorijah, nekaj najboljših mest pa so zasedli tudi clani postojnskega kolesarskega kluba. Vzpona se je udeležilo kar 60 postojnskih tekmovalcev.
Zmagovalec Matej Trcek je
ji kategorija Decki B sta progo preprogo prevozil v dobrih 27 minutah,
vozila Martin Otonicar kot prvi in
Matej Markun in Daniel Vincec
Aljoša Bricelj kot drugi. Slednji je
pa sta za njim zaostala za dobro miprikolesaril celo v cilj na vrh Mašunuto. Prva med ženskami v absolutni
na. Najboljši trije tekmovalci v katerazvrstitvi je bila Živa Verbic, drugo
goriji za pokal LIV Postojna so bili:
in tretje mesto pa sta osvojili clanici
Domen Otonicar, Tadej Doles in
domacega kluba, Tjaša Rutar in Aja
Mitja Smrekar. Clani kolesarskeOpeka. Vse tri kolesarke so tekmovaga kluba Postojna so predstavljali
le tudi v v kategoriji Ženske A. Najnajštevilcnejšo ekipo, sicer izven
konkurence.
mlajša udeleženka kolesarske tekme
je bila desetletna Katja Jeretina.
Organizatorji so s številom naClani Kolesarskega kluba Postopajocih
tekmovalcev
(tudi iz Italije
stojna so dosegli nekaj zavidljivih
in s Hrvaške) in tudi gledalcev zelo
mest v posameznih kategorijah. V
zadovoljni. Predvsem so navdušeni
kategoriji MTB ženske je drugo menad številcno udeležbo sodelujocih
kolesarjev iz domacega kluba. Upasto zasedla Blanka Tomšic, medtem
ko je v kategoriji Ženske B dosegla
jo, da se bodo letos še kakšne podotretje mesto Mojca Oblak. V kategobne tekme - na primer Vzpona na
riji Master H je drugo mesto osvojil
Nanos ali Dirke na Predmejo - udeMilan Bahar, v kategoriji Master
ležili prav tako množicno. V nasledA pa je odlicno tretje mesto zasedel
njem letu pa bodo organizatorji, ki
Gorazd Šajn, ki je bil generalno najse zahvaljujejo tudi vsem sponzorboljše uvršceni clan postojnskega
jem, poizkus ili narediti prireditev
kolesarskega kluba. Tretje mesto je
še bolj odmevno, saj je zanjo veliko
dosegel tudi Marko Grum, in sicer
zanimanja.
MITJA MIKLAVCIC
v kategoriji Amater A. Edina v svo-

