
 
 

Na šolskem 'mtb' prvenstvu rekordno 
Na prvenstvu osnovnih in srednjih šol v Tunjicah pri Kamniku rekordna 
udeležba 177 mladih gorskih kolesark in kolesarjev. Osemdeseterica na štart 
še popoldan v finalu pokala mladih v gorskem kolesarstvu. 

Kamnik – Tunjiški kros, kot se imenuje celodnevna gorskokolesarska prireditev 
nedaleč od Kamnika, je tako kot lani združil dve tekmovanji mladih. 

V dopoldanskem gorskokolesarskem prvenstvu osnovnih in srednjih šol se je v 
disciplini kros pomerilo rekordnih 177 osnovnošolcev in srednješolcev iz vse 
Slovenije. Tekmovalci, ki tudi sicer nastopajo na otroških in mladinskih dirkah, so se 
srečali z vrstniki iz številnih šol. Licencirani tekmovalci so nastopili v ločenih dirkah, 
vse pa so poskrbele za zelo zanimive razplete. Na najbolj množični izmed dirk je bilo 
na štartu kar 60 osnovnošolcev, kar je zelo lepa popotnica za nadaljni razvoj 
gorskega kolesarstva. 

Prvenstvo so otvorili najmlajši, nato pa so bile dirke po vsakem štartu daljše in 
hitrejše. Tekmovalci srednjih šol so pokazali že vožnjo in hitrosti, ki sodijo na pokalne 
dirke. Posamezne zmage so odšle na osnovne in srednje šole iz vse države. V 
razvrstitvi ekip je bila med osnovnimi šolami tako kot lani najuspešnejša OŠ 
Brezovica pri Ljubljani, med srednjimi pa gimnazija Jurija Vege iz Idrije, ki je v 
Tunjice pripeljala tudi najštevilčnejšo ekipo. 

Za zadnje letošnje komplete točk pokala mladih v gorskem kolesarstvu je 80 mladih 
kolesarjev še enkrat zajahalo svoja kolesa v popoldanskem sporedu. V enajsti in 
zadnji preizkušnji serije so bili najuspešnejši tekmovalci domačega kluba Calcit bike 
team z zmagami v sedmih od desetih kategorij. 

Razglasitev najuspešnejših v pokalu mladih bo na zaključni prireditvi Kolesarske 
zveze Slovenije. 

Tretji Tunjiški kros so člani Calcit bike teama priredili v sodelovanju z Ministrstvom za 
šolstvo in šport ter Kolesarsko zvezo Slovenije. Šolsko prvenstvo bodo prihodnje leto 
priredili člani Kolesarskega kluba Ravne na Koroškem. 

»Prireditev je uspela, zadovoljni smo tudi z udeležbo in z uspehom domačih 
tekmovalcev tako na šolskem prvenstvu kot na pokalni tekmi. V prihodnje pa bi bilo 
morda vendarle treba šolsko prvenstvo izvesti kot samostojno prireditev, saj je za 
tako mlade kolesarje pretezahtevno it v enem dnevu dvakrat na štart,« je povedal 
vodja organizacije Mohor Vrhovnik in se vsem zahvalil za pomoč pri organizaciji. 

Za več informacij o tekmovanju pokličite Mohorja Vrhovnika na 051/316 564 ali pišite 
na mohor_vrhovnik@hotmail.com. 
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