
 

 

    Hill climb Katarina – Trbovlje 2022 

 

 

Dragi Porsche prijatelji, 

 

Vabim vas na Hill Climb Katarina v Trbovljah, ki bo v soboto, 4.6.2022. 

 

V tokratni, 14 izdaji Katarina hill climba, smo pripravili program, ki bo ponovno vseboval kar 5 

voženj. 

 

Vabimo vas, da se prireditve v soboto 4. junija  udeležite v čim večjem številu 

Seveda organizator ne bo pozabil na zajtrk, pijače in po tekmovanju tudi kosilo. Pa tudi pokali 

ne bodo manjkali, kot se za pravo Porsche prireditev spodobi. 

 

Glavni podatki so naslednji: 

 

Datum:   sobota  4.6.2022 

Lokacija:  center Trbovelj – centralno parkirišče  

Proga:   Trbovlje center – Katarina, dolžina 2 km 

Št. Udeležencev: 80 vozil 

Rok za prijavo:   24.4. oziroma do zapolnitve mest  

Naslov za predprijavo:  https://www.magnet-trbovlje.si/predprijava-2022/ 

Izbrani vozniki boste do 5.5.2022 na svoj email naslove prejeli sklep o izbiri tekmovalca ter vse 
dodatne podatke za nadaljno prijavo. 
 
Predplačilo se izvrši po prejeti potrjeni pri prijavi, katero boste prejeli po elektronski pošti.  
Transakcijski račun za nakazilo predplačila   SI56 02330-0254389290 
Magnet Trbovlje  
Gabrsko 30/b,  
1420 Trbovlje     
Namen nakazila: Katarina 2022 in Ime in Priimek voznika                                     
 
Informacije: Samo Guzej, tel +386 41 706 997  E mail:samo.guzej@gmail.com 
 

POZOR: - 

- prijava velja le z predplačilom v višini 60€ na račun organizatorja Hill Climba, Društva 

- Magnet. (podatke o plačilu najdete na priloženi  prijavnici) 

- razliko do končne štartnine, ki bo znašala za vozilo z ekipo 100€, pa boste poravnali pred 

štartom. 

- V ceni je vključena štartnina, zajtrk, kosilo, osvežilne pijače in pokali za najboljše 

https://www.magnet-trbovlje.si/predprijava-2022/


- Prijava velja le ob predplačilu štartnine in poslani priloženi prijavnici na spodnji naslov 

- organizator si pridržuje pravico odkloniti prijavo, v kolikor bo število prijav preseglo 80 

vozil 

 
Opomba 
Ob oddaji predprijave pošljite sliko nastopajočega vozila (dodajte ime in priimek voznika) na naslov: 
samo.guzej@gmail.com 

 

 

ČASOVNICA TEKMOVANJA 

7.00 – 9.30 prijava tekmovalcev 

9.00  zapora trase 

9.30 – 9.45 zbor tekmovalcev 

10.00 – 11.30 trening vožnja 

11.45 – 13.00 1. vožnja na primerjalni čas 

13.00 – 14.15  2. vožnja na primerjalni čas 

 

Od 14.00 dalje bo na voljo kosilo 

 

14.30 – 15.15 1. vožnja na prosto 

15.15 – 16.15 2. vožnja na prosto 

16.45 – 17.30 razglasitev rezultatov in podelitev pokalov 

 

VARNOST 

- čelada ni obvezna, je pa zelo priporočljiva 

- prosimo, da se obvezno držite navodil redarjev ob progi. Opremljeni bodo primerno, da 

vam v primeru nujne potrebe lahko omogočijo začasno zaprtje proge in varen prevoz. 

- na relaciji vračanja na start po obvozni cesti vožnja poteka v skladu z cestno prometnimi 

predpisi. 

- Po opravljeni hill climb vožnji se po cesti preko Podmeje (kot lansko leto) vrnete v »parc 

ferme« , si  tam odpočijete ter počakate na ponoven štart. 

- NEREGISTRITANA VOZILA počakajo na cilju in se vrnejo po progi v »parc ferme«. 

INFORMACIJA O POGOJIH PRIREDITVE 
 

- Tekmovalec, voznik in sovoznik soglašam in s podpisom potrjujem spodaj napisano: 
- Da sprejemam vse pogoje iz dodatnega pravilnika KATARINA 2022 in da se bom brez 

zadržkov držal pravil objavljenih v dodatnih navodilih priloženih k prijavnici. 
- Da je tekmovanje nevarno in da so posledica nesreče lahko smrt, telesne poškodbe, 

invalidnost in premoženjska škoda, zato nase prevzemam vso odgovornost za nastop na 
KATARINI 2022 in se odpovedujem kakršnim koli zahtevam ali terjatvam napram 
organizatorju društva Magnet ob nesreči, ki se zgodi med prostimi in uradnimi treningi, 
tekmovanjem ali na poti v bokse in nazaj. Odpoved velja  do organizatorja, uradnih oseb 
in drugih tekmovalcev / voznikov i njihovih ekip 

- S prijavo na tekmovanje se vsi tekmovalci /sotekmovalci in njihove ekipe odpovedujejo 
zahtevku do povrnitve škode. 

- Vsak udeleženec tekmovanja je dolžan pokriti škodo na objektih in premoženju fizičnih in 
pravnih oseb ob tekmovalni progi, ki jo povzroči z svojim ravnanjem  ali ravnanjem 
njegove ekipe. 



- S podpisom tudi izjavljam, da so vsi podatki navedeni v prijavnici pravilni in točni. 
 
 
Andrej Malgaj in Samo Guzej 

 


