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Mugerli najhitrejši na kronometru Kalič
Kolesarski klub Postojna zadnje dve leti prireja
interno klubsko tekmovanje – kronometer Kalič.
Osamljena cesta na Kalič v dolžini 3,4 km in 150
višinskih metrov ponuja lepo priložnost, da člani
kluba po naporni sezoni še zadnjič med seboj
pomerijo moči. Čeprav je glavni namen druženje in
zabava, so nekateri tekmovalci kar precej trenirali in
stopnjevali formo prav za to tekmo. Vemo, kako lep
občutek je premagati svoj rekord, ali pa prehiteti
prijatelja. Pred dirko so se kolesarji podali še na
turistično vožnjo skozi Postojno in se tako malce
pokazali občanom. Hkrati je bilo to lepo ogrevanje
pred tekmo, ki je sledila.
Organizatorju je letos uspelo privabiti t.i. VIP gosta,
ki se je pomeril z ostalimi člani in upravičil vlogo
favorita. Matej Mugerli, ki je sicer doma v Cerknici,
se je takoj odzval povabilu in dokazal, da je res
odličen kolesar. Seveda je z lahkoto zmagal in
postavil tudi nov rekord proge, ki sedaj znaša 6 min
in 33 sekund, povprečno hitrost pa je imel
31,15km/h. Drugo mesto je zasedel tudi osebno povabljen, sicer nekdanji član KK Postojne, ki sedaj vozi za KD FT
Radenska, Tadej Hiti. Mladi perspektivni kolesar je za Mugerlijem zaostal točno 30 sekund. Najbolje od domačih
tekmovalcev pa je progo odpeljal Gorazd Šajn, ki je skozi cilj prišel s časom 7 minut in 11 sekund. Najboljša punca je
bila seveda Tjaša Rutar, s časom 8 minut in 47 sekund. Sledile sta ji zelo izenačeni Mojca Oblak (9 minut 49 sekund) in
Urška Marinšek (9 minut in 52 sekund).
Spominska pokala sta prejela tudi najmlajša Tina in Jan Bajec. Tekma je odlično uspela, tekmovalci pa so bili nagrajeni
tudi z pasuljem in kozarcem vina. Lepo sončno sobotno popoldne se je na koncu končalo ob prijetnem klepetu med
tekmovalci.
Ob končanem kronometru pa se je končalo tudi interno klubsko štetje točk, ki so si jih člani čez leto pridno nabirali na
izbranih tekmah. Maraton Franja, vzpon na Mašun, vzpon na Predmejo, MTB maraton v Belskem, vzpon iz Vipave na
Nanos in zadnji kronometer Kalič so tiste tekme, ki so se jih morali tekmovalci udeležiti. Zmagovalci v treh kategorijah
(moški do 35 let, moški nad 35 let in ženske) so prejeli zlate samokolnice, ki jih je prispevalo podjetje Liv Hidravlika in
Kolesa d.o.o. Končni vrstni red v kategoriji ženske – prvo mesto je osvojila Mojca Oblak, ki je odpeljala prav vse tekme.
Za njo sta se z zelo majhno razliko uvrstile Tjaša Rutar in Patricija Jamnik. Punce so dobile spominske pokale,
zmagovalka pa tudi zlato samokolnico.
V kategoriji moški do 35 let je zmagal Gorazd Šajn, pred Danilom Boletom in mladim Martinom Otoničarjem. Pri seniorjih
pa je bil prvi Igor Šabec, drugi Marko Oblak in tretji Janez Škodič. Zlate samokolnice bosta tako za kakšna domača
opravila uporabljala Gorazd Šajn in Igor Šabec. Si že predstavljamo zavidljive poglede sosedov...
Tako, sezona se počasi poslavlja, sledi verjetno malce počitka in regeneracije (tudi za utrujena kolesa), potem pa se že
začnejo že priprave za sezono 2010. V KK Postojna obljubljamo, da bo drugo leto tekmovanje za zlato samokolnico še
bolj zanimivo in zabavno in hkrati upamo, da tako na tekme privabimo čim več naših članov.
Slike: http://www.kolesarskiklub-postojna.si/Foto_galerija/leto_2009/2009_09_26_krono_kalic/index.html
Jernej Urbančič
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