
Za kolesarji je uspešna sezona 
 
Postojna, 28.11.2005 - Pokal Slovenije je amatersko cestno-kolesarsko tekmovanje, v katerem 
lahko nastopajo vsi kolesarski navdušenci. Pri točkovanju se upošteva samo tiste kolesarje, ki so 
registrirani pri Kolesarski zvezi Slovenije. Nastopajoči so razvrščeni v več starostnih kategorij. Na 
nekaterih tekmah se tekmovalcem pridružijo tudi kolesarji profesionalnih klubov iz Slovenije, 
vendar se njihovo nastopanje ne točkuje v Pokalu Slovenije. Celotna sezona traja od aprila do 
oktobra in v tem obdobju se zvrsti petnajst tekmovanj. Poleg teh se zvrsti še veliko rekreativnih 
tekmovanj, ki tekmovalcem služijo kot dobrodošli treningi.  
 

Postojnski kolesarji so uspešno zaključili sezono. (Foto: Ajda 
Opeka)  
 
Cestno kolesarstvo je sestavljeno iz treh disciplin – cestne 
dirke, kronometri in gorske dirke, ki se izmenjujejo preko cele 
sezone. V končnem točkovanju se upošteva devet dirk, po tri 
najboljše uvrstitve iz vsake discipline. Ravno zaradi tega je 
končna uvrstitev vsakega tekmovalca pogosto znana šele po 
zadnji dirki.  

V tej sezoni je Kolesarski klub Postojna nastopal s trinajstimi registriranimi tekmovalci in dosegel 
zelo dobre rezultate v posamični konkurenci in v skupni uvrstitvi klubov. Z rezultati je izstopalo 
kar nekaj tekmovalcev. Matevž Lapanja je dosegel tri zmage in pet drugih mest ter tako osvojil 
naslov pokalnega zmagovalca, prav tako pa je postal državni prvak v disciplini cestnega 
kolesarstva. Mitja Oter je v svoji kategoriji dosegel štiri zmage ter še nekaj drugih in tretjih mest 
ter si ravno tako zagotovil naslov pokalnega zmagovalca. Poleg tega je postal državni prvak v 
disciplini kronometer. Pet zmag, pet drugih mest in še nekaj dobrih uvrstitev je dosegla Ajda 
Opeka, kar je v zgoščeni konkurenci zadostovalo za skupno drugo mesto. Temu pa je dodala še 
dva naslova državne podprvakinje v disciplinah kronometer in gorsko kolesarjenje. Četrti je bil v 
skupnem seštevku Pokala Slovenije Hinko Košir, naš najstarejši član Milan Bahar pa si je 
prikolesaril zmago in šest drugih mest, kar pa je zadostovalo »le« za skupno šesto mesto. Poleg 
teh kolesarjev z vidnejšimi uvrstitvami so točke zase in za klub nabirali še Mario Vračič, Domen 
Otoničar, Boštjan Lesnik, Andrej Širaj, Marjan Bobek, Pavel Valenčič, Janez Otoničar, Gabrijela 
Berne in Ana Smrekar.  
 

Ni počitka na lovorikah  
 
Da pa bo poskrbljeno za prihodnost kluba, je na dveh tekmah nastopil tudi 12-letni Martin 
Otoničar in v obeh tekmah v svoji kategoriji zmagal. Kot nagrada za uspešno zaključeno sezono 
sta se Matevž Lapanja in Mitja Oter udeležila zaključka sezone profesionalnih slovenskih 
kolesarjev. Dirke v Pirničah se je udeležila slovenska kolesarska elita, ki so jo zastopali Tadej 
Valjavec, Uroš Murn, Boris Premužič, Jani Brajovič, Valter Bonča, Matej Mugerli in številni drugi. 
V tej konkurenci sta pogumno nastopila oba naša predstavnika in dirko zaključila v glavnini.  
Letošnja sezona se je sicer zaključila, kar pa za najboljše kolesarje ne pomeni zimskega spanja, 
saj se bodo že po krajšem premoru začele priprave na novo sezono.  
Roman Otoničar, Notranjsko-kraške  novice 
 


