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Kolesarsko tekmovanje 
s cestnimi kolesi v disciplini vzpon 

 

14. Vzpon na Mašun 
 

 

 
 

Datum   

tekmovanja:  nedelja, 19.06.2016 
 

Start tekmovanja:  ob 10:00 uri 
 
Organizator:  Kolesarski klub Postojna, Postojna  
   
Kraj tekmovanja:  Knežak (start tekmovanja), Mašun (cilj tekmovanja) 
 
Disciplina: vzpon (uphill) s cestnimi kolesi  
 

Tekmovanje: * za vse rekreativne kolesarje - odprtega tipa 

 * v točkovanju za KZS OMR Pokal Slovenije v amaterskemu kolesarjenju v  
 kategorijah ameter, masters, ženske – upoštevajo se samo rezultati kolesarjev z  
 veljavno licenco KZS 
   
Opis: * Zaprta vožnja s starta skozi Knežak, cca. 300 m. Na odcepu ceste za Koritnice  
 bo leteči start. Pot se nadaljuje do konca vasi Koritnice v dolžini 3,5 km, kjer se  
 prične vzpon v dolžini 7,9. Skupaj 11,4 km proge. Višinska razlika je 500 m.  
 Trasa proge je asfaltirana.  
 
Startnina: * Plačilo startnine v gotovini na dan tekmovanja v znesku 15,00 EUR; 
 
Prijava: * Na dan tekmovanja od 7:45 ure do 9:30 ure pri Osnovni šoli Knežak; 
 
Start:  * Glavni sodnik prične s klicanjem prijavljenih na startni prostor ob 9:40 uri; 
 * Preverjanje prijavljenih udeležencev; 
 
Kategorije: 
 

Kategorije 2015: Obkroži kategorijo:   
     

AMATER MASTERS ŽENSKE DEČKI/DEKLICE MTB 
     

 MA  - 1986 –  1982    

A  -  2000  –  1987 MB  - 1981  –  1977 ŽA - ženske 1982 in mlajše D/D - 2001 in mlajši MTB Ž – MTB ženske 

 MC  - 1976  –  1972 ŽB - ženske 1981 – 1967   

 MD  - 1971  –  1967 ŽB - ženske 1966 in starejše  MTB M - MTB moški 

 ME  - 1966  –  1962     

 MF  - 1961  –  1957    

 MG  - 1956  –  1952   ELITE / U23 / SM / MM 

 MH  - 1951  –  1947   ELITE / U23 / SM / MM - moški 

 MI    - 1946 in starejši   ELITE / U23 / SM / MM - ženske 
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Sodniki DKSS: *  
 

Delegat KZS OMR: * Ivan Popovič 
 

Pritožbe:  * Pisne pritožbe sprejema glavni sodnik, v času 15 minut po objavi rezultatov; 

 * Kavcija za pritožbo znaša 25,00 EUR, vrne se, če bo pritožba ugodno rešena; 
 

Razglasitev:  * Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo po končanem tekmovanju pri Gostišču  

 Mašun; 
 

Nagrade: * Podelijo se priznanja za prve tri v generalni razvrstitvi ter v razpisanih kategorijah. 

 Priznanje prejmejo tudi tri najštevilčnejše ekipe; 
 

Ostalo 1: * Za udeležence mlajše od 16 let velja podpis staršev ali vodje ekipe / kluba; 

 * Vsi udeleženci tekmovanja tekmujejo na lastno odgovornost, in so dolžni upoštevati  
 predpise ter priporočila organizatorja. Organizator ni odgovoren za morebitno škodo,  
 ki bi jo tekmovalec povzročil sebi ali tretji osebi; 
 * Tekmovalec, s podpisom prijavnice in plačilom startnine potrjuje, da:  
 - bo na prijavnico vpisal resnične podatke; 
 - se je seznanjen in se strinja s pogoji razpisa tekmovanja, ter, da se udeležuje, tekmuje  
 na lastno odgovornost; 
 - je zdrav in pripravljen na napore, ki bi se pojavili na tekmovanju;  
 - zoper organizatorja ne bo vložil nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršne koli škode ali  
 poškodbe, ki bi jo utrpel v zvezi s tekmovanjem; 
 - soglaša, da se vsi objavljeni podatki v sredstvih obveščanja, ki so lahko fotografije,  
 filmski in video posnetki, intervjuji ipd., (vse kar je v zvezi s tekmovanjem), objavijo, ne  
 da bi za njih zahteval kakršnokoli povračilo ali plačilo. 
  

Ostalo 2: * Tekmovanje je odprtega tipa za vse rekreativne kolesarje; 

   * Za točkovanje v pokalnemu tekmovanju KZS OMR Pokal Slovenije bodo upoštevani  
samo rezultati tekmovalcev z veljavno licenco KZS; 

 * Startna številka se namesti na krmilo kolesa in na desno stran čelade; 
 * Organizator ima / si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev / trase, če zato  
 obstajajo objektivni razlogi; 
 * Obvezna je uporaba zaščitne čelade celotno dolžino proge, v nasprotnem je  
 tekmovalec diskvalificiran; 
 * Spust po progi nazaj v Knežak je dovoljen po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj; 
 * Tekmovanje bo ob vsakem vremenu; 
 * Tekmuje v skladu s pravili KZS OMR; 
 * V primeru nujne intervencijske vožnje (policijsko, reševalno, gasilsko vozilo), bo  
 tekmovanje prekinjeno.  
 

Ostalo 3: * Prijavna služba se bo nahajala pri Osnovni šoli Knežak; 

  * Startni prostor se nahaja 100 metrov od prijavnega prostora; 
 * Tekmovalci, ki imajo veljavno licenco KZS jo predložijo ob prijavi; 
  * Parkirišče bo zagotovljeno v neposredni bližini prijavnega mesta;  
  * Zagotovljena bo zdravstvena služba; 
 

GPS koordinate: prijava  -  N 45
o
 62 570'     E 14

o
 24 646' 

   

Informacije:  Domen –  040 503 041  Matej   –  041 733 450 
 Mitja  –  031 300 717  Igor –  041 373 236 
 

I - Internet: http://www.kolesarskiklub-postojna.si/ 
 

I - E-mail:  info@kolesarskiklub-postojna.si  
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