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Kolesarstvo: na dirki Po Sloveniji bo nastopilo 15 moštev 

Krvavec vrh slovenske pentlje 
1 LJUBLJANA – Vršič, najvišji slovenski gorski prelaz, je sinonim kolesarstva v tem delu Evrope. Nekoč je 

bil najvišja točka jugoslovanskega toura, zadnjih 15 let pa tudi slovenskega. Letos 1611 m visokega kolesarskega 
Olimpa ni na sporedu dirke Po Sloveniji. Vrh dirke bo prvič Krvavec, ki je z 12 km in povprečnim naklonom 
7,84 % (največji je 14 %) strmejši od Vršiča tako s trentarske kot kranjskogorske strani. 

 

2 Za najboljše slovenske 
kolesarje, ki vzpon sicer dobro 
poznajo, bo prva dirka na Krvavec 
v tako močni konkurenci zagotovo 
velik izziv, saj gre za klanec, ki se po 
konfiguraciji razlikuje od vršiškega. 
Tudi zaradi poldrugi kilometer 
dolgega spusta. 
3 Novomeški organizatorji pra-
vijo, da so se za znano smučarsko 
središče odločili, ker želijo dati 
kolesarjem nove izzive, predvsem 
pa dirko posodobiti, z novimi 
gostitelji pa bogatiti. Letos bodo 
na seznamu, ob Krvavcu, novi Piran 
in Koper ter Škofja Loka. »Dirka 
brez Vršiča bo enako atraktivna. 
Krvavec je zelo težak klanec, dirko 
pa tako ali tako naredijo zanimivo 
kolesarji. Letošnja konkurenca bo 
izvrstna in bržkone najmočnejša 
doslej. Ob ekipah ProToura 
Liquigasu in Lampreju bodo 
nastopila še zelo močna moštva iz  
 

drugoligaške konkurence (predvsem 
Acqua & Sapone in LPR, op. p.). Slo- 
venske barve bodo branili kolesarji 
ptujske Perutnine, kranjske Save, 
ljubljanske Radenske KD Finančne 
točke in novomeške Adrie Mobila,« je 
predstavil največjo slovensko 
kolesarsko prireditev direktor Bogdan 
Fink, predsednik organizacijskega 
odbora Marjan Hribar pa dodal, da bo 
jubilejna dirka v celoti speljana po 
Sloveniji. »To ne pomeni, da 
slovenski tour zožujemo. Želimo, da 
bi postal reprezentančna slovenska 
športnopromocijska prireditev. Letos 
je drugič povezan s turističnimi  kraji,  
zelo atraktivna pa bo 'obalno-kraška' 
 

Po Sloveniji 2008 (633 km) – 1. etapa 
(sreda, 1 1 .  junija): Ljubljana – Postojna 
(161 km), 2. etapa (četrtek, 12. junija): 
Piran – Koper (162 km), 3. etapa (petek, 
13. junija): Škofja Loka – Krvavec (153 km) 
4. etapa (sobota, 14. junija): Celje – Novo 
mesto (157 km). 
 

pentlja,« je povedal prvi mož 
organizacijskega odbora. 
4 Na slovenski »pentlji« priča-
kujejo vrhunsko konkurenco, v kateri 
naj bi bili, ob kolesarjih iz 
slovenskih klubov, tudi trije vroči 
olimpijski kandidati – Simon Špilak 
(Lampre), Jure Golčer (LPR) in 
Gorazd Štangelj (Liquigas) ter 
italijanski zvezdniki Stefano 
Garzelli, Danilo Napolitano, 
Vincenzo Nibali in celo Danilo di 
Luca ali Franco Pellizotti. Od 
slovenskih kolesarjev se je 
predstavitve dirke udeležil le 
Štangelj. Poudaril je pomen dobre 
organizacije in povedal, da je med 
šefi najboljših profesionalnih moštev 
in kolesarji mnenje o slovenskem 
touru zelo visoko – tako v 
tekmovalnem kot organizacijskem 
smislu. 
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