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Po uspesru lanski sezoru se postojnski kolesarji ze pripravljajo na

zacetek nove. Ob zelji po cim boljsih tekmovalnih rezultatih si prizadeva-
jo tudi za mnozicnost in v svoje vrste vabijo vse Ijubitelje kolesarstva.

CIani in clan ice Kolesarskega kluba Postojna so lani uspesno nastopali na
dirkah za Pokal Siovenije, saj so se redno uvrscali na visoka mesta. V zenski
konkurenci so bile najboljse: Mojca Oblak, ki se lahko pohvali tudi z naslo-
yom drzavne prvakinje ter Tjasa Rutar in Aja Opeka. Pri moskih so se med
najboljse redno uvrscali: Domen Cernac, Tadej Hiti, Hinko Kosir in Milan
Bahar. V ekipnem sestevku na dirkah za Pokal Siovenije so Postojncani med
dvajsetimi klubi ponovno osvojili visoko peto mesto. Dirke okoli Siovenije sta se
vec kot uspesno udelezili Tjasa Rutar (prvo mesto) in Aja Opeka (tretje mesto),
do cilja zahtevne preizkusnje pa je prisel tudi Mitja Smrekar. Ciani in clan ice
Kolesarskega kluba Postojna so se udelezili tudi drugib tekmovanj v cestnem
kolesarstvu (Vrsic, Mangart, Franja) ter tekmovanj MTB (Maratona Trbonje in
Po poteh Erazma Predjamskega, Vzpona na Slivnico, Korado, Sabotin in Ble-
gos). V klubu si prizadevajo, da bi k organiziranemu kolesarjenju pritegniti cim
vec Ijubiteljev sporta in rekreacije, zato se redno udelezujejo tudi mnozicnih
rekreativnih prireditev, kot so Maraton Brkini, Dirka na Predmejo in Dirka na
Nanos. Zanimivo je, da je postojnski kolesarski klub na Maratonu Franja med
ekipami osvojil po stevilu udelezencev cetrto mesto, saj se je tekmovanja ude-
lezilo kar 62 clanov kluba.

Ob odJicnih dosezkih na tekmovanjih so se ciani ze veckrat izkazali kot iz-
jemni organizatorji dirk. Lani so v klubu ze sestic zapovrstjo organizirali Vzpon
na Masun za Pokal Liv, ki steje tudi za tockovanje v Pokalu Slovenije. Po bese-
dah Romana Otorucarja, ki je med najbolj zasluznimi za razvoj organiziranega
kolesarstva pri nas v zadnjih letih, so se priprave na sedmi Vzpon na Masun ze
zacele, dirka pa bo na sporedu 21. junija s startom ob 10. uri.

Ciani kluba se tudi pozimi pripravljajo na novo sezono, tako da v teh dneh
lahko najvztrajnejse ze vidimo na nasih cestah. Ob zelji, da lanske dosezke se
izboljsajo, imajo se veliko nacrtov. Kolesarstvo namrec postaja v nasib krajih
ena izmed najbolj popularnih oblik rekreativnega in tekmovalnega sportnega
udejstvovanja. Dodatne informacije 0 dogajanju v klubu ter udelezbi na tekmo-
vanjih si lahko tisti, ki bi se zeleli pridruziti klubu, ogledajo na njegovi spletni
strani: www.kolesarskiklub-postojna.si.

Vodstvo KK Postojna vabi clane in ostale ljubitelje kolesarjenja na
7. obcru zbor Kolesarskega kluba Postojna, ki bo v petek, 6. marca 2009,
ob 19. uri v sejru sobi v Epicentru.

http://www.kolesarskiklub-postojna.si.

