
Razpis 

Facebook | Twitter | Sporočilo uredniku 
 

Organizator: 

- Klub študentov Kranj 
 
Kdaj: 
- nedelja, 15. 5. 2016, ob 11.00  
 
Start: 
- skupinski start za vse kategorije pod vznožjem vzpona 
 
Cilj: 
- Sv. Jošt nad Kranjem (847 m. n. m.) 
 
Opis proge (približni podatki):             
- dolžina vzpona: 5.000 m,     
- povprečni naklon: 9 %, 
- višinska razlika: 450 m, 
- vzpon je v celoti asfaltiran. 
 
 
 
Predprijave: 
- INFO točka Kluba študentov Kranj, do petka, 13. 5. 2016. 
 
Prijave:  
- Na dan tekmovanja od 8.30 dalje delitev startnih številk na parkirišču KK Sava Kranj 
- Zaključek zbiranja prijav ob 10.15. 
-Odjave možne do četrtka, 12. 5. 2016. 
 
Startnina: 
- člani Kluba študentov Kranj: 10 €* 
- ženske: 13 €* 
- moški: 18 €* 
 
*- v predprijavi 5 € manj 
 
Cene so v EUR in vsebujejo DDV.  Možno tudi nakazilo na TRR: SI56 6000 0000 0171 179, 
odprt pri Hranilnici LON (namen: prijavnina za vzpon na Jost). Po opravljenem nakazilu 
pošljite e-mail na jost@ksk.si, kjer boste sporočili svoje podatke. 

  

 
Kategorije:     



    Moški                                Ženske 
    A letnik 1986 in mlajši      E letnik 1989 in mlajše 
    B letnik 1970 do 1985      F letnik 1988 in starješe 
    C letnik 1969 in starejši 
    
     
Opombi:  
V primeru pomanjkanja udeležencev v določeni kategoriji oz. potrebe po novi kategoriji si 
organizator pridružuje pravico do prerazporeditve kategorij. 
Kolesarji in kolesarske z Elite licenco, ne bodo uvrščeni v absolutne rezultate, najboljša od 
njih pa bosta prejela praktično nagrado. 
             
Nagrade: 
- Vsak tekmovalec prejme majico. 
- Prvi trije po kategorijah prejmejo medalje. 
- Absolutno prvi trije v moški in ženski konkurenci prejmejo pokale. 
- Zmagovalca prejmeta pikčasti majici. 
- Praktične nagrade pokroviteljev. 
- Žrebanje nagrad v ciljnem prostoru. 
 
Razglasitev rezultatov: 
- predvidoma ob 12.30 v ciljnem prostoru oz. pol ure po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj 
 
Splošna določila: 
V primeru slabega vremena si organizator pridržuje pravico do prestavitve dogodka. 
Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. 
Startno številko dvignete na dan tekmovanja pri prijavni službi v startnem prostoru. 
Uporaba kolesarske čelade je obvezna. 
Zgornja meja števila tekmovalcev je 150. 
Neuradni rezultati bodo po končanem tekmovanju izobešeni v ciljnem prostoru, uradni pa 
bodo objavljeni na spletni strani www.ksk.si/jost.  
 
Kontrola – diskvalifikacija: 
Vsak tekmovalec mora imeti startno številko nameščeno na krmilu kolesa, v nasprotnem 
primeru ne bo uvrščen na listo rezultatov. Če bo tekmovalec startal pred uradnim startom, bo 
prav tako diskvalificiran. 
 
Zdravstveno varstvo: 
Tekmovalce bo spremljalo reševalno vozilo z zdravnikom, ki bo vozilo za zadnjim 
tekmovalcem, naprej pa se bo pomaknilo le v primeru nujnega posredovanja. Zdravstveno 
varstvo se bo končalo s prihodom zadnjega tekmovalca v cilj. 
 Vsak tekmovalec bo za čas vzpona zavarovan, vendar le v času od starta do cilja. Določila 
zavarovanja prenehajo veljati po prihodu v cilj. 
 
Zagotovila organizatorja:  
Osvežilni napitki in prigrizki na startu in cilju. 
Merjenje časa. 
Zapora ceste na celotnem vzponu. 
Redarstvo na startu, cilju in ob progi. 
Poskrbljeno bo za prevoz osebne opreme udeležencev s starta na cilj, ki jo boste pustili pri 



prijavni službi na startnem prostoru najkasneje 30 minut pred startom. 
 
Pogoji udeležbe: 
Udeleženec vzpona je vsakdo, ki se prijavi in plača startnino. 
S plačilom štartnine udeleženec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa. 
Osebe do 15. leta starosti se lahko vzpona udeležijo samo v spremstvu staršev, skrbnikov ali 
trenerja. 
Vsi udeleženci vzpona so udeleženci v cestnem prometu, vozijo po cestnoprometnih predpisih 
in na lastno odgovornost. 
Organizator ne odgovarja za morebitno povzročeno škodo na ljudeh in materialu. 
Med 10:45 in 12:30 uro oziroma prihoda zadnjega tekmovalca v cilj velja od vznožja vzpona 
pa vse do vrha popolna zapora ceste za vse udeležence v prometu. 
Organizator si pridržuje pravico spremembe razpisa do ene ure pred tekmovanjem. 
 
Vodja tekmovanja/informacije: 
Žan Sadar 
M: 031 401818 
@: jost@ksk.si 
W: www.ksk.si/jost 

 


