
Loka MTB maraton 

Datum tekmovanja: 12.09. 2015 
Organizator: Športno društvo Utrip in Športna zveza Škofja Loka 
Kraj: Zminec, Škofja Loka 
Disciplina: Maraton – XCM 

Štartnina 

– v predprijavi do 10.08.2015 – 20 € 
– v predprijavi do 30.08.2015 – 25 € 
– v predprijavi do 10.09.2015 – 30€ 

Prijave na dan dogodka bodo znašale 35€. 

POMEMBNO: Datumi in višine štartnin se nanašajo na dan/rok plačila štartnine in ne zgolj 
na datum prijave na spletni strani. Skratka, za ugodnejšo prijavo/štartnino, ki tudi nam močno 
olajša delo, se prijavite čimprej in čimprej tudi plačajte le to. Hvala za razumevanje. 

Prijave bodo možne od 01.08.2015 dalje preko portala www.prijavim.se – 
http://prijavim.se/calendar/checkings/1112/Loka_MTB_Maraton_2015 

Proga/trasa 

Na voljo sta dve dolžini maratona – 25 km (1030 vm) in 48 km (1800 vm). Znotraj trase je 
krog v dolžini 23 km, ki ga morajo udeleženci prevoziti enkrat ali dvakrat – odvisno od 
pripravljenosti. Časovna zapora za vstop v drugi krog je ob 13.30. V cilj je treba priti 
najpozneje do 16. ure. 

Štart maratona bo v vasi Zminec pri Škofji Loki. Po dolini se po asfaltni cesti dvignemo na 
Sv. Petra hrib in Staniše v smeri proti Valterskem vrhu preko Polhovca in nazaj po grebenu 
pod Ožbolt. Od tam se spustimo čez Andreja nazaj v Bodovlje. Sledi Bodovljska grapa in 
vzpon nazaj na Sv. Petra hrib, kjer se kolesarke in kolesarji odločijo, ali je v nogah še moč za 
en krog (seveda, če pridejo do časovne zapore) ali pa je čas za spust v Zminec, kjer je cilj v 
športnem parku Zminec. 

Več o trasah: Trase 

Kategorije 

Kategorije 1 krog: 
– Ženske do 35 let 
– Ženske do 50 let 
– Ženske nad 50 let 
– Ženske 4F&F kategorija (fatbike) 

– Moški do 35 let 
– Moški do 50 let 



– M0ški nad 50 let 
– Moški 4F&F kategorija (fatbike) 

Kategorije 2 kroga: 
– Ženske do 35 let 
– Ženske do 50 let 
– Ženske nad 50 let 

– Moški do 35 let 
– Moški do 50 let 
– M0ški nad 50 let 

Prijava mora vsebovati ime in priimek, letnico rojstva, naslov, e-naslov, kategorijo, ime 
kluba, konfekcijsko številko in velikost noge. 

Udeleženci Loka MTB Maratona prejmejo 

– artikel z logotipom maratona 
– nezgodno zavarovanje 
– praktična darila sponzorjev 
– štartno številko za na krmilo 
– energetsko ploščico 
– okrepčilo na progi (pijača, hrana) 
– pomoč tehnične in zdravstvene službe ter predstavnikov GRS 
– motorizirano spremstvo 
– topel obrok in pijačo na cilju 
– športno-zabavno druženje v cilju 
– spominsko medaljo 

Dvig štartnih številk 

Dvig štartnih številk je možen v soboto, 12.09.2015, v športnem parku Zminec od 7.00h dalje. 

Časovni potek 

7.00 – 9.30 Prevzem startnih številk 

9.00 Sestanek vodij ekip 

9.45 Poziv na start maratona 

10.00 Start maratona 

  

15.00 Razglasitev rezultatov 

  

16.00 Zaključek merjenja časov 

  

17.00 – 22.00 Športno-zabavno druženje 

Parkirišča 



Za ekipe, tekmovalce, gledalce in obiskovalce bo na voljo več parkirišč v oddaljenosti 200 
metrov od startnega prostora, kjer se bo možno osvežiti, oprati pa se bo dalo tudi kolesa. 
Prosimo, da tekmovalci, ki bodo do prizorišča pripotovali z avtomobilom, avto parkirate na za 
to označenih mestih, vse vrednejše predmete v avtomobilu pa pospravite – v izogib 
morebitnim vlomom ali krajam. Lokalnim kolesarjem, tekmovalcem pa polagamo na srce, da 
se pripeljejo kar s kolesom na prizorišče, in se spotoma tudi elegantno ogrejejo. 

  

Ostalo 

Plačilo startnine 

Startnino lahko poravnate z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), v katerega poleg svojega 
imena in priimka (ali kluba), naslova in zneska OBVEZNO vpišite naslednje podatke: 
Naziv: Športna zveza Škofja Loka 
Naslov: Podlubnik 1c 
Kraj: Škofja Loka 
IBAN: SI56 1914 0500 7612 133 
BIC: (Deželna banka Slovenije) SZKB SI 2X 
Sklic: SI00 12092015 
Koda namena: ADVA 
Namen: Loka MTB maraton 2015 štartnina 

S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter pravili tekmovanja in 
da tekmuje na lastno odgovornost. 

Prevzem startnih številk 

Startne številke za celotno ekipo ali posameznike prevzame vodja oz. spremljevalec, in sicer v 
prijavni službi v športnem parku Zminec na dan tekmovanja. 

– Prijavni obrazec je objavljen na spletni strani 
http://prijavim.se/calendar/checkings/1112/Loka_MTB_Maraton_2015 . 
– Na terenu so zagotovljeni zdravstvena služba in reševalci. 
– Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno 
obvestil preko spletne strani ter FB in TW profila. 
– Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali 
tretji osebi. 
– Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost! 

 

• Maraton 
• Pravila tekmovanja 

• Splošno 



Vsi ljubiteljski, rekreativni in profesionalni gorski kolesarji se lahko udeležijo 
maratona Loka MTB Maraton, ki bo 12.septembra v Zmincu pri Škofji Loki. S prijavo 
na dogodek vsi udeleženci potrdijo, da se strinjajo s pogoji tekmovanja. 

Najnižja starost 

Udeleženci maratona morajo imeti najmanj 15 let (referenčni datum je 12.september 
2015). 

Zdravje 

Vsi udeleženci morajo poskrbeti, da so zadostno kondicijsko pripravljeni za udeležbo 
na maratonu. Po potrebi se morajo udeleženci posvetovati z zdravnikom in, po želji 
organizatorja, prispevati dokazilo o zdravstvenem stanju. 

Oprema 

Na maratonu lahko sodelujejo le udeleženci z gorskimi kolesi in fatbike-i. Naslednja 
oprema in kolesa so strogo prepovedana: 
– vse vrste kolesarskih prikolic, 
– nosilci za bidone za in pod sedežem, 
– steklenice, ki se lahko zdrobijo (steklo, aluminij, itd.) 
– električna kolesa 
– tandem, treking in ciklokros kolesa 

Vsi udeleženci morajo poskrbeti, da so kolesa ustrezno servisirana, predvsem kar se 
tiče zavor in drugih delov v povezavi z varnostjo. V primeru tehničnih pomanjkljivosti 
si pridržujemo pravico do diskvalifikacije udeleženca pred začetkom maratona. 

Razglasitev rezultatov 

Razglasitev rezultatov s podelitvijo priznanj in nagrad se bo začela ob 15. uri v 
športnem parku Zminec, kjer bo tudi športno-zabavno druženje. Prosimo prvo-, drugo- 
in tretjeuvrščene v vsaki kategoriji, da se udeležijo slavnostne razglasitve, prav tako pa 
pozivamo ostale udeležence, da počakajo na žreb praktičnih nagrad. Nagrado prejme 
vsak udeleženec. Rezultati bodo objavljeni na ciljnem prostoru in na spletni strani 
maratona. 

Startne številke 

Vsi udeleženci morajo pripeti svoje startne številke na krmila svojih koles tako, da so 
jasno vidna ves čas tekme. Sponzorski logotipi ne smejo biti skriti. 

Kontrola gorskih koles 

Pred začetkom dirke bomo opravljali naključne kontrole koles. Kolesa s tehničnimi 
pomanjkljivostmi bodo diskvalificirana. Kontrola koles bo potekala na mestu dogodka 
pred začetkom tekme. 

Start in trasa 



Na startne pozicije se je treba postaviti najmanj 20 minut pred uradnim začetkom 
tekme. 
Tako start kot cilj sta v športnem parku v vasi Zminec pri Škofji Loki. Start za vse 
kategorije in dolžine je ob 10. uri. 
Udeležencem se šteje bruto čas. 
Start maratona bo v vasi Zminec pri Škofji Loki. Po dolini se tekmovalci in 
tekmovalke po asfaltni cesti dvignejo na Sv. Petra hrib in Staniše v smeri proti 
Valterskem vrhu preko Polhovca in nazaj po grebenu pod Ožbolt. Od tam se spustijo 
čez Andreja nazaj v Bodovlje. Sledi Bodovljska grapa in vzpon nazaj na Sv. Petra 
hrib, kjer se kolesarke in kolesarji odločijo, ali je v nogah še moč za en krog ali pa je 
čas za spust v Zminec, kjer jih pričaka cilj v športnem parku Zminec. 

Kontrolne točke / časovne omejitve 

Po celotni dolžini proge bodo na tajnih lokacijah tri kontrolne točke. Vsi tekmovalci 
morajo peljati mimo vseh kontrolnih točk, na katerih bomo zapisovali startne številke. 
Organizatorji si pridržujemo pravico do vpeljave najnižje hitrosti na kontrolnih točkah 
(najnižja hitrost je odvisna od dolžine in topografije proge). Udeleženci, ki bodo 
prekršili pravilo najnižje hitrosti, bodo diskvalificirani. 

Odstop 

Udeleženci, ki ne dosežejo cilja, odstopijo in se morajo osebno zglasiti pri najbližjem 
reditelju ali v pisarni tekmovanja v športnem parku Zminec. Če se to ne zgodi, si 
organizatorji pridržujemo pravico, da na progo pošljemo reševalno ekipo, stroške te 
ekipe pa krije udeleženec, ki ne sporoči, da je odstopil. Startno številko morajo 
udeleženci vrniti najbližjem reditelju ali v pisarno tekmovanja, ko prijavijo odstop s 
tekmovanja. 

Okrepčevalnice 

Ob progi bodo tri okrepčevalnice s hrano in pijačo. Na okrepčevalnicah bodo 
energijski napitki, voda, banane, jabolka, sladki prigrizki, itd. Smetenje izven 
določenih con za okrepčilo (feed zone) pomeni takojšnjo diskvalifikacijo. 

Oblačila in oprema 

Vsi udeleženci morajo biti primerno opremljeni za vremenske pogoje in razmere na 
progi. Priporočljivo je, da udeleženci prinesejo orodje in druge pripomočke, vendar pa 
je obvezno, da prinesejo oblačila, primerna vremenskim razmeram. 

Tehnična pomoč 

Sponzorji in servisni partnerji vam bodo v večini primerov z veseljem pomagali. 
Pazite le, da težave sporočite dovolj zgodaj, da jih razrešimo še pred startom. 

Prhanje / Garderobe / Čiščenje koles / Parking 

Blizu starta, na travniku, se bodo udeleženci lahko osvežili, očistili kolesa in parkirali 
avtomobile. 



Pomembna pravila 

1. Nekaterih cest, dovozov, poti, po katerih tudi teče proga, ne moremo 100% zapreti. 
Osebno ste odgovorni za svojo lastno varnost in ves čas morate upoštevati prometna 
pravila! Če vas bo vlekel avtomobil, boste diskvalificirani! Prav tako so med tekmo 
absolutno obvezne čelade! 

2. Če boste odstopili, se morate nujno zglasiti pri naslednjem reditelju na progi, ki mu 
vrnete svojo startno številko (ali pa jo vrnete v pisarno tekmovanja). Če tega ne 
storite, ne moremo vedeti, kaj se je zgodilo z vami! 

3. Vsi udeleženci morajo po celotni progi kolesariti na desni strani ceste. V nikakršnem 
primeru ne smete ubirati bližnjic. Počasnejši kolesarji morajo hitrejše kolesarje 
spuščati naprej. Od vseh udeležencev zahtevamo uvidevnost, športno vedenje in 
poštenost. Udeleženci morajo kolesariti glede na svoje sposobnosti. Na vseh delih 
proge, predvsem na manj preglednih, morajo voziti z največjo pazljivostjo in biti 
pripravljeni na zaviranje na spustih. Pozor: ceste so javne in NISO zaprte za tekmo. 
Nasproti vozeč promet je možen, celo verjeten. Ostale udeležence vedno opozorite 
na nevarnost. 

4. V primeru okvar in poškodb mora proga, če je le mogoče, ostati prosta. Prva pomoč 
in popravila se opravljajo ob strani ceste. 

5. V primeru šprinta do ciljne črte ne smete menjati smeri vožnje in pri tem ovirati 
drugih kolesarjev. 

6. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli prekliče tekmo. Razlogi za to so lahko, 
med drugim, višja sila (na primer slabo vreme) in nepričakovane razmere. V tem 
primeru udeleženci nimajo pravice do povrnitve prijavnine. Poleg tega nimajo pravice 
do dodatnih odškodninskih zahtevkov. 

Reditelji, časovni pribitki, diskvalifikacija 

Reditelji na motorjih in ob progi bodo uveljavljali navedena pravila po celotni progi. 
Reditelji bodo udeležence jasno opozorili ob kršenju pravil, individualne kršitve pa 
bodo prijavili žiriji. Žirija si pridržuje pravico do diskvalifikacije skupin ali 
individualnih tekmovalcev ali da odredi časovne pribitke za: 
– neupoštevanje prometnih pravil, 
– smetenje, 
– kršenje pravil, 
– hudo nešportno vedenje, 
– tehnične pomanjkljivosti opreme, 
– zdravstvene težave udeležencev, 
– doping. 

Udeleženci z rezultatom 

Samo udeleženci, ki zaključijo tekmo v skladu s pravili, bodo razvrščeni na lestvici in 
jim bomo pripisali dosežen čas. 

Doping 

Organizator si pridržuje pravico za izvedbo dopinške kontrole. Vsak, ki bo dopingiran, 
bo brez izjeme diskvalificiran. 

Zunanja pomoč 



Udeleženci ne smejo prejemati zunanje pomoči, kot je potiskanje, vleka ali 
kolesarjenje v zavetrju motoriziranega vozila. Izjema je sprejemanje hrane, pijače, 
oblačil ali rezervnih delov od spremljevalcev ob progi ter zdravniška pomoč osebja 
maratona. 

Pritožbe in žirija 

Vsi udeleženci imajo pravico do pritožbe zoper druge udeležence oz. odločitev 
tekmovalnega odbora in imenuje priče v pisarni tekmovanja v roku ene ure po 
zaključku tekme. Tričlanska žirija (tehnični delegat, vodja tekmovanja in vodja 
časomerilcev) bo obravnavala pritožbo še isti dan in bo podala odločitev najkasneje 
naslednje jutro. Pristojbina za pritožbo znaša 25 evrov. Pristojbino bo organizator 
obdržal v primeru zavrnjene pritožbe. 

Odgovornost 

Vsi udeleženci so odgovorni za lastno varnost. Organizatorji, gostitelji, ali sponzorji v 
nobenem primeru ne odgovarjajo za morebitne poškodbe ali škodo, ki jo utrpi ali 
povzroči udeleženec. Udeleženci morajo dati svoje izrecno soglasje, da prevzamejo 
vsa tveganja, ki izhajajo iz ali so na kakršen koli način povezana z udeležbo v tem 
dogodku in da ne bodo uveljavljali nikakršnih zahtevkov zoper osebe, ustanove ali 
podjetja, ki izvajajo, ali pa so izvedli ta dogodek. Organizator si pridržuje pravico, da 
suspendira udeleženca, ki ne ravna v skladu s pravili. Udeleženec nima pravice 
zahtevati odškodnine. 

Penali in druge kazni 

Žirija bo odločala o vseh prekrških. 
Žirija ima kadarkoli pravico odrediti kazni za prestopke, ki niso navedeni v teh 
pravilih. Kazen bo določila žirija. Trajanje kazni se določi odvisno od vsakega 
posameznega primera. 

  



Prekršek Kazen 

Zavzemanje startne pozicije s kolesom, ki ni v skladu 

s pravili 
Suspenzija 

Startna številka na krmilu tekmovalca ni jasno vidna Opozorilo 

Postavitev tekmovalca v napačni startni blok Opozorilo in časovni pribitek 

Nevarno/agresivno kolesarjenje Diskvalifikacija 

Tekmovalec ne nosi čelade ali jo odstrani med tekmo Diskvalifikacija 

Namerno oviranje udeležencev Opozorilo in časovni pribitek 

Žaljivo, ogrožajoče, neprimerno vedenje Diskvalifikacija 

Poskus uvrstitve kljub nedokončani tekmi Diskvalifikacija 

Kolesar se drži motoriziranega vozila 
Opozorilo in časovni pribitek (možna 

diskvalifikacija) 

Uporabljanje nelegalne tehnične pomoči Opozorilo in časovni pribitek 

Doping Diskvalifikacija 

Neupoštevanje prometnih pravil Opozorilo in časovni pribitek 

Neupoštevanje navodil nadzornega vozila in 

rediteljev 
Diskvalifikacija 

Smetenje izven določenih con za okrepčilo (feed 

zone), metanje plastenk 

Opozorilo in časovni pribitek (možna 

diskvalifikacija) 

Spremljevalna vozila ekip, ki ovirajo maraton Opozorilo in časovni pribitek 

  

Proga se lahko spreminja 

Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe proge pred startom tekme. Lahko 
se zgodi, da je steza zaradi tega krajša ali daljša. 

  

Stanko Livk, vodja org. odbora (040 897 888, stanko.livk@gmail.com) 

• Plačilo startnine je možno tudi gotovinsko na dan prireditve v prijavni službi. 
• Na dan tekmovanja znaša prijava 35 evrov. 
• Dan pred tekmovanjem ali na dan tekmovanja mora vodja ekipe plačati za vse 
prijavljene tekmovalce, tudi tiste, ki niso prisotni ali ne bodo tekmovali, razen v 



primeru, da predloži zdravniško potrdilo, ki se nanaša na dotičnega 
tekmovalca/tekmovalko. 
• Startne številke za celotno ekipo prevzame vodja oz. spremljevalec v prijavni službi 
ob predložitvi veljavnih licenc za vse udeležence. 
• Na dan tekmovanja bo prijavna služba na startno-ciljnem prostoru v športnem parku 
Zminec. Do proge bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati bo treba vse 
cestno-prometne predpise. 
• S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa in da tekmuje na 
lastno odgovornost (odgovornost za mladoletne prevzamejo starši oz. polnoletna 
oseba, ki podpiše prijavni obrazec). 
• Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano. 
• Obvezna je uporaba zaščitne čelade. 
• Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, 
sprejemal pa jih bo glavni sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije v 
višini 20 evrov. 
• Zagotovljena je zdravstvena služba. 
• Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence 
pravočasno obvestil. 
• Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu 
ali tretji osebi. 

 

 


