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iz vojaškega šotora Andrej D., foto Grega Stopar 
 
V drugem krosu Pokala Slovenije zmagovalca pri članih drugi č zapored Tanja Žakelj in Matej Lovše. Hitra in 
privla čna proga na vojaškem poligonu. 
 
Del vojaškega območja Poček pri Postojni, natančneje poti pod gričem Žerible, je na državni praznik prvič gostil dirko 
v gorsko kolesarskem krosu. Prireditelji iz vse bolj gorsko kolesarskega KK Postojna so ta lep konec Notranjske 
spretno prepletli s hitro, ne tehnično, a za tekmovalce in gledalce vendarle privlačno progo. Kljub temu, da bi se čez 
celo progo lahko zrinila Patria, s številnimi hitrimi vzponi in spusti ni bila mačji kašelj. 
 
V dirki članic sta bili med osmimi kolesarkami najmočnejši članici MBK Orbea, ki sta med angleško in belgijsko postajo 
svetovnega pokala na hitro skočili še domov. Tanja Žakelj  je bila po štirih krogih in skoraj natanko uri vrtenja pedal v 
cilju dobro minuto in pol pred Nino Homovec . Kot tretja je bila v cilju ukrajinska reprezentantka Natalija Krompets . 
Ukrajinci, stari znanci Slovenije, imajo med dirkanjem po osrednji, severni in zahodni Evropi namreč svojo bazo na 
Mariborskem Pohorju. Dobro je šlo tudi Ani Zupan , ki je prišla v cilj kot četrta, tri minute in 17 sekund za zmagovalko. 
 
V dirki mladincev je bil najhitrejši državni prvak Urban Feren čak, ki je ugnal Roka Korošca  in Ukrajinca Šepela .  
 
V vetrovni popoldanski dirki članov sta se že v prvem od sedmih krogov od tekmecev odlepila Matej Lovše  in Matjaž 
Budin . Skupaj sta kolesarila do zadnjega kroga, vmes se jima je že približeval zasledovalec Klemen Nicoletti . Ko sta 
proti koncu vodilna stopnjevala tempo, jima maturant Nicoletti, prvo leto član, ni bil več kos. Lovše pa je ušel Budinu in 
osvojil drugo letošnjo pokalno zmago. Tudi ime na drugem mestu je bilo enako, Budin namreč. Tokrat sta na štartu 
manjkala tretje- in četrto uvrščeni iz Vrtojbe, bolj maratonsko orientirani Lenart Noč in bolni Jernej Muzga. 
Nicoletti je bil najhitrejši mlajši član. 
 
Najhitrejši od vseh veteranskih kategorije je bil Gregor Mikli č. 
 
Naslednji kros Pokala Slovenije bo XC Energija Domžale v nedeljo 9. maja, na kateri si prireditelji obetajo še pestrejšo 
mednarodno udeležbo, saj bodo v igri tudi točke UCI drugega razreda. 
 

 
Lovše in Budin sta bila epsko bitko, v ozadju                  Kordež na kratkem in kamnitem spustu v vrtačo 
štartno/ciljni prostor in še kaj ...  

 

 
Nicoletti je bil najhitrejši med člani do 23 let                   Peter Vesel na vrhu vzpona 
 



 

Vrstni redi  
 
moški elite + u23  ženske elite + U23 
1. Matej Lovše (Uni-FBI) 1;30:07 1. Tanja Žakelj (MBK Orbea) 1;00:07 
2. Matjaž Budin (MBK Orbea) +0:23 2. Nina Homovec (MBK Orbea) +1:39 
3. Klemen Nicoletti (Energijateam.com) +4:31 3. Natalija Krompets (Ukrajina) +2:42 
4. Robi Kordež (MBK Orbea) +5:00 4. Ana Zupan (Energijateam.com) +3:17 
5. David Vogrin (Energijateam.com) +5:52 5. Viktorija Sultanova (Ukrajina) +4:52 
6. Samo Rauter (Ganesha team) +6:37 
7. Primož Jurak (ŠD Brez bremz Enkolo team) +6:47 
8. Sanjin Sirotić (Hrv, BK Buzet) +7:35 
9. Blaž Podričnik (KK Postojna) +8:43 
10. Blaž Pristovnik (MBK Orbea) +10:16 
 
mladinci 
1. Urban Ferenčak (Surfing Shop) 1;07:45 
2. Rok Korošec (Calcit Bike Team) +1:17 
3. Mikola Šepel (Ukrajina) +3:37 
4. Domen Vogrin (Energijateam.com) +3:42 
5. Robi Šujević (BBK Istra bike Labin) +4:10 
 
Povezave:     www.kolesarskiklub-postojna.si/zerible.html       Tema na Tabli tabla.mtb.si/viewtopic.php 

 
Sorodne novice:   
Svetovni pokal Dalby Forest: Tanja 27. - 25-04-10 13:18 
V Vrtojbi štart dveh XC pokalov - 11-04-10 23:10 
 
Datoteke:   XC_Zerible_Postojna_2010_REZULTATI.pdf 

 
Domačini iz KK Postojna so         Tanja Žakelj direktno iz Velike Urban Ferenčak do zmage za     Najtežji vzpon dirke, če bi ga  
tudi dirkali,  Aleš Boben              Britanije v Postojno in je že      svojo novo ekipo                      kdo prevozil, bi dobil posebno nagrado 
je bil tretji v svoji kategoriji         skoraj na poti v Belgijo 
 

 
Reprezentanca Ukrajine je poskrbela za mednarodno       Tudi čez lužo je bilo treba, tankovski poligon pač! 
zasedbo, Jana Belomoina je bila najhitrejša med  
mladinkami 
 


