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Vabi na: 

 

5. Tour de Cerkno mountains 

11. september 2010 
 

 

 

Prvič smo se na turo po Cerkljanskem hribovju odpravili leta 2006 v mali zasedbi 10-ih gorskih 

kolesarjev z namenom, da ustvarimo epsko turo, ki nas bo popeljala po vseh najvišjih hribih okoli 

naše doline. Nastal je Tour de Cerkno Mountains. Lani se je četrte izvedbe udeležilo že 25 kolesarjev, 

ki pa niso prišli le iz naše doline, temveč iz širše okolice.  

 

 
 

Naš namen je obkrožiti cerkljansko dolino po najvišjih vrhovih v enem dnevu. Tura je dolga 58 

kilometrov, na njej se povzpnemo za 2400 metrov.  

 



 
 

Na svoji poti bomo prevozili Cerkljansko hribovje skorajda v celoti. Ustavili se bomo na 

naslednjih vrhovih: Lajše, Škofje, Črni vrh (SC Cerkno), Porezen, Otavnik. Na trasi je dovolj vseh MTB 

prvin, makadamskih poti, singletrailov, strmih vzponov in še bolj strmih spustov.  

 

Letos bo na TDCMju novost, ki se nanaša na vzpon na Porezen. Prvi udeleženec, ki bo vzpon 

prevozil brez sestopa iz kolesa, no za nagrado prejel prehodni pokal in rumeno majico.  

 
 

Dobimo se v soboto 11. Septembra 2009, ob 7:30 pred fontano (pri cerkvi, nasproti bara 

Gabrijel). Status kolesarja ni pomemben, ture se lahko udeleži vsak gorski kolesar, ki premore dovolj 

kondicije in znanja za raznoliko traso. Čelada je obvezna! 

 

Prijavnina znaša 4 €, s čimer bomo pokrili stroške malice na cilju v Cerknem. Hrano in pijačo 

na turi si vsak udeleženec priskrbi sam. Še posebej je treba s seboj vzeti dovolj tekočine, saj 

planiramo za pot  7 – 9 ur.  

 



 Vsak kolesari na lastno odgovornost. Organizator ture ŠD Pedal ne prevzema nobene 

odgovornosti za poškodbe ali nastalo škodo, ki bi se utegnile zgoditi.  

 

 

 

 

 
 

 

Zaželene so pred prijave zaradi lažje organizacije.  

Prijave in informacije:  

ales.makuc@siol.net ali na 031 851 539 – Aleš 

tilen.sedej@gmail.com ali na 041 736 616 - Tilen 
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