
                24. KOLESARSKI SKOK NA ROGLO  

-   razpis   - 

Organizator: 

KOLESARSKI KLUB ROGLA,  

Škalce 22, 3210 Slovenske Konjice 

 

Več informacij: 
Evgen Konušek; 041 352 087  
Matej Fijavž; 031 402 636 

 

Datum: 

nedelja, 21. 8. 2016. 

 

Startno mesto: 

Pred športno dvorano Zreče ob 10:05 uri. 

 

Cilj: 

Nad hotelom Planja na Rogli. 

 

Proga: 

Start je na nadmorski višini 395 m, cilj pa na n. 

v. 1495 m. Dirka se prične z letečim startom v 
Loški Gori (13.6 km). 
 

Kategorije: 

Dečki do 15. let (brez licence) 

Deklice do 15. let (brez licence) 

Amater  

Master A, B, C, D, E, F, G, H, I 

Ženske A, B, C 

 

Pred prijave: Preko spletne prijave na 

www.prijavim.se . Prijavo lahko poravnate na 

TR: 0600 0011 5161 415; SKLIC: Rogla 2016. 

Pred prijave za ne licencirane tekmovalce 

sprejemamo najkasneje do petka 19. 8. 2016. 

Startnina v pred prijavi znaša 15€. 
 

Prijave: 

Na dan prireditve se lahko prijavite med 7:00 in 

9:30 uro. Startnina na dan prireditve znaša: 18€ 

(za tekmovalce z licencami, ki so se pred 

prijavili 15€), otroci, dijaki 15€. 
 

Nagrade: 

Veliki prehodni pokal je namenjen tistemu, ki 

bo prvi trikrat zmagal dirko Skok na Roglo. 

Rekord proge znaša 36:49 minut. Prvi trije po 

kategorijah prejmejo pokale. Vsak udeleženec, 
ki uspešno prevozi progo bo na cilju prejel 

majico in topel obrok. 

 

 

 

Pogoji udeležbe: 

Prireditve se lahko udeležijo vsi kolesarji, ki so 
sposobni v treh urah prevoziti progo. 

Otroci do 15 let vozijo v spremstvu staršev ali 
trenerja. Za vse kolesarje je uporaba varnostne 

čelade OBVEZNA. 

 

Obvestilo: 

Med 10:05 in 11:05 velja na relaciji Zreče-Rogla 

popolna zapora ceste za vse udeležence v 
prometu. Ogrevanje na progi pred 

tekmovanjem ni dovoljeno. Vsi predhodni 

starti bodo sankcionirani. Naključna kontrola 
štartnih številk se bo izvedla ob 10.00 

 

Startni boksi: 

Zaradi lažje razporeditve tekmovalcev glede na 
svoje fizične zmožnosti in kondicijsko 
pripravljenost, bodo v startnem koridorju 

postavljeni startni prostori v katere se 

posamezni tekmovalci uvrstijo po lastni presoji 

pričakovanega časa prihoda v cilj. 
Startni prostori so: 

prostor A – od 36 min do 50 min 

prostor B - od 51 min do 60 min 

prostor C - od 61 min do 75 min 

prostor D - 76 min in več 

 

Zavarovanje: 

Proga bo na vseh večjih dovozih na glavno 
cesto zavarovana z redarsko službo. Kolono bo 
vodilo vozilo organizatorja z ustreznimi 

oznakami, ki ga nihče od udeležencev vzpona 
ne sme prehitevati. 

Zaprta vožnja bo vodila kolesarje skozi mesto 
Zreče do Loške Gore v razdalji 3 km. Z umikom 
rdeče zastave, z avtomobila na čelu kolone, se 

prične kolesarska dirka. 
 

Opozorilo: 

Vsi udeleženci vozijo na lastno odgovornost v 

skladu s CPP. Dolžni so upoštevati vsa navodila 

in opozorila organizatorja. Organizator ne nosi 

odgovornosti za škodo povzročeno med 

tekmovalci ali do tretje osebe. Organizator si 

pridružuje pravico spremembe razpisa do ene 

ure pred tekmovanjem. Tekmuje se po 

predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter 

določilih tega razpisa. V soglasju s sodniškim 

zborom si organizator pridružuje pravico 

spremembe tega razpisa.. 

Vzpon bo v vsakem vremenu!!! 

http://www.prijavim.se/


 

 

 

 

  



 


