Kolesarski klub Postojna aktivno v novo sezono
Postojna, 29.4.2006 - V sredo, 29. marca so člani Kolesarskega kluba Postojna pripravili občni
zbor. Na njem so predstavili rezultate in delo v minulem letu pa finančno poročilo in načrte za leto
2006. Med letošnjimi največjimi projekti je organizacija 4. vzpona na Mašun, ki bo štel za pokal
Slovenije.
Tehnični direktor kluba Roman Otoničar nam je povedal, da so z rezultati v letu 2005 zelo
zadovoljni, saj so v ekipni razvrstitvi med rekreativci dosegli odlično 5. mesto v državi. Na
občnem zboru so podelili priznanja tistim, ki so se odrezali najboljše; med posamezniki je izstopal
Postojnčan Matevž Lapanja v kategoriji med 20 in 25 let, ki je dosegel 1. mesto v skupni
razvrstitvi za pokal Slovenije, v kategoriji med 25 do 30 let je Mitja Oter, ki je ravno tako dosegel
1. mesto, Ajda Opeka, ki je zasegla 2. mesto v kategoriji med ženskami do 35 let, mladi Martin
Otoničar pa je na nekaj tekmah za pokal Slovenije stopil na stopničke in si s tem tudi zaslužil
posebno priznanje.
Prevozili so domače hribe
Lani so v klubu začeli gojiti in trenirati tudi rekreativno gorsko kolesarjenje in na tem področju
napredovali, prevozili so skoraj vse domače hribe, udeležili pa so se tudi nekaj maratonov –
Krpanovega v Cerknici, Maratona Franja in 1. maratona za pokal Brkinov. 25. junija letos bodo
organizirali 4. Livov vzpon na Mašun, ki bo štel za pokal Slovenije, organizirali bodo kolesarski
dan ali dan brez avtomobila in še nekaj drugih aktivnosti. Udeležili se bodo 15 tekem za pokal
Slovenije in številnih maratonov – Franje, Vela, Šmihelskega, Krpanovega, maratona prijateljstva,
maratona po Rapalski meji pa maratona po Brkinih in še nekaj drugih. Odločili so se, da bodo
letos dali še večji poudarek rekreativnemu gorskemu kolesarjenju, saj imajo gorski kolesarji več
manevrskega prostora, ker lahko vozijo skoraj povsod, medtem ko so kolesarji s cestnimi kolesi
vezani na asfaltirane, prometnejše ceste, ki so seveda tudi bolj nevarne.
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