
Je vsaka vaška dirka mala dirka?

Kaj so prave značilnosti prave vaške dirke? Mnogi tega ne vedo. Tega ne piše v nobenem
priročniku. "Vaška" dirka ni zapisano slabšalo. Daleč od tega. 

Sicer mnogi podcenjujejo pomen malih, nizko proračunskih malih dirk, dirkic, tekem, prireditev.

Vendar mnogi se ne zavedajo, da so male dirke ogledalo športa. Ogledalo kraja. Odraz športne in

družbene zavesti družbe. In ne samo to. Male vaške dirke so poligon za kaljenje bodočih

zmagovalcev. 

Peti vzpon v Zagorico za pokal Roberta Kokalja, kot so prireditelji ŠD Partizan Dolsko in ŠD

Zagorica pri Dolskem poimenovali njihovo lokalno tekmo, je prav to. Prava mala dirka. In tako

kratka, da so vsi zlahko v nedeljo že do kosila doma. 

Da gre za vaško dirko, je bilo najbolje videti po prijavnem mestu. Avtobusna postaja pred

Kamnico, pokrito nadstrešje, nedaleč od štarta. Druga lepa značilnost je štartnina. 5 eurov.
Verjetno z nekaj simbolike, saj je bil Jurij Vega, najbolj znameniti krajan teh krajev, upodobljen

na bankovcu za 50 tolarjev.

Trasa za vsakogar, 4,7 kilometra z 310 metri višinske razlike, je pogoj, da na prireditev pride

staro in mlado, od tistih, ki želijo zmagovati, da tistih, ki so zmagovalci že po premagani nalogi.

Zares za vse, saj je na letošnjem vzponu večkratnik časa zmagovalca z najbolj vztrajnim dosegel

številko tri. 

Da je prijateljsko srečanje preraslo v malo zaresno dirko se je najbolj videlo po udeležbi. Lansko

število so po vpisu presegli za dvakrat. Kaj pa zares pomeni presežek presežkov, pa so v soboto

pokazali Korošci na Krejanovem memorialu. 250 udeležencev. 

Male tekme so pravi poligon za kaljenje mladih. Vzpon so za trening izrabili mladi kolesarji KD

Calcit. In da se za vzgled na štartu pojavi tudi trener Mohor Vrhovnik. Le malo je priložnosti, da

se lahko hkrati pomerijo učenci in učitelji. Bolj kot gre zares bolj so ločeni. 

Zlato pravilo, da se morajo tudi največji športniki zmagovalci dokazovati in pokazati, ter da to

najlažje in najlepše naredijo v domačem kraju, velja kot pribito. Če se ne pokažeš doma, ne veljaš

prav malo ali nič. 

Rek - vsako, tudi malo vaško dirko je težko zmagati, drži kot pribit. Na štartu so se pojavili Jernej

Rebolj, Rok Černe in Matjaž Mikloša, ki se med sabo sploh niso doslej niti dobro poznali, ali še

to ne. 

Jernej Rebolj je lanski zmagovalec, lokalni favorit torej, svetovalec organizatorjev. In četrti z

zadnjega triatlona Jeklenih pred dobrim tednom dni v Bohinju. Jekleni so pač najtežja preizkušnje

pod Alpami. Rok Černe ima za sabo pestro kolesarsko zgodovino. Najbolj znan je po tem, da je

kar nekajkrat zmagal juriš na Vršič. 

Na sobotnem 30. Jurišu je bil sedmi. "Tako kot sem letos trpel, še nisem nikoli. Kilometrov nimam

veliko, a sem se psihično pripravil. Držal sem do onemoglosti. Ko se izpustil enega od kolesarjev
pred sabo, sem se moral skoraj ustaviti, da sem lahko nadaljeval," je Rok Černe pripovedoval na



štartu. 

Matjaž Mikloša je bil neznanka. Ker pač ne zmaguje. V soboto je tekel na gorskem teku na Črno

prst, 1300 metrov v šestih kilometrih, ali tako nekako. Pred njim so bila sama znana, tudi

kolesarska imena. Simon Alič, Peter Lamovec, Nejc Kuhar. Mikloša je bil četrti denimo na
vzponu na Mangart, pred 14 dnevi. 

Prav slednji je tudi zmagal na 5. petem vzponu v Zagorico. Takoj po štartu na veliki verižnik,

čeprav v klanec. Mikloši niti Černe ni mogel slediti. Čas 13:15 bo znamka za naslednje ponovitve

vzpona. Jernej Rebolj je ubranil lokalno čast s tretjim mestom, čeprav sta tudi mladi Andrej

Zupančič v dresu Calcita in Marko Bokalič, ugledni sestavljalec križank, zaostala manj kot 20
sekund. 

Zmagovalki, ki je bila prva v Križevski vasi, je ime Irena Auersperger. "Na Vršič letos zaradi

študijskih obveznosti nisem šla, čeprav sem se ga zadnja leta kar redno udeleževala. V okoli 53

minutah sem ga zmogla. Te naše domače dirke nisem hotela izpustiti, čeprav je stiska s časom," je
še vsa zadihana pred cerkvijo v Križevski vasi povedala Irena.

Zaključek je bil pred rojstno hišo Jurija Vege v Zagorici. (Jurij Bartolomej Vega, slovenski

matematik, fizik, geodet, matematik, meteorolog, plemič, topniški častnik, rojen 23. marca 1754 v
Zagorici nad Dolskim). Pred to hišo petega najbolj znamenitega Slovenca, sinu revnega
polgruntarja Jerneja Vege, so bile obložene mize, ter pijače za vse. 

Mala dirka?
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