
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DATUM: 15.10.2016 
ORGANIZATOR:  CALCIT BIKE TEAM 

PRIZORIŠČE: Zgornji Tuhinj 45 (pri OŠ v Zgornjem Tuhinju) 
DISCIPLINA: VZPON 

ŠTARTNINA DOLGA TRASA: 16 EUR 

ŠTARTNINA KRAJŠA TRASA: 10 EUR 

 

 

 Dodatno doplačilo za člansko izkaznico KZS za kategorijo hobi (zavarovanje odgovornosti proti tretji 

osebi – velja za vse tekmovalce brez licence 2016) 

 Štartnina za prijave po 13.10.2016 znaša 5€ več kot v predprijavi. 

 
 

PRIJAVE IN PLAČILO DO ČETRTKA 13.10.2016 DO 15ih prek aplikacije: www.prijavim.se 
 

Prijava je zaključena, ko je dejansko plačana. Vsa navodila za plačilo so objavljena na spletni strani prijavim.se 

Prijave so možne na dan prireditve ob doplačilu 5€ zaradi pozne prijave.  

  

DRŽAVNO PRVENSTVO V 

VZPONU Z GORSKIMI KOLESI 

http://www.prijavim.se/


 

 

Časovni potek tekme: 

 
 

ČASOVNI POTEK DIRKE 

 SOBOTA 15.10.2016 

Kategorija 
Prevzem 

številk/prijave 
Boks 

Sestanek 

vodij ekip 
Štart Podelitev Trasa 

* U13 Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Kratka 

* U15 

 
Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Kratka 

d U17 Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

 U19 Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

 MLADINKE Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

 Veterani I 

 

Do 9.00  9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

 Veterani II 

 

Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

 Veterani III 

I 

Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

 Veteranke Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

 Amaterji/ke Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

 Moški Elite Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

 Moški U23 Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

  Ženske Elite Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

 Hobi m/ž Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Dolga 

 * Hobi m/ž Do 9.00 9.45 9.30 10.00 15.00 

 

Kratka 

  

 

* kategorije označene z zvezdico vozijo krajšo traso in se ne točkuje za državno prvenstvo!



 

 

 

  VODSTVO TEKMOVANJE IN INFORMACIJE  

Ciril Grkman (031/385-079) 

Boštjan Hribovšek (031/351-056) 

 

 

Podatki organizatorja:  Calcit Bike Team   Cankarjeva cesta 3, 1241 Kamnik – Slovenija 

   http://calcit-bike.com/ 

                                 info@calcit-bike.com 

 
  GLAVNI SODNIK:  

Sodnik kolesarske zveze Slovenije. 

Podelitve se morajo VSI tekmovalci udeležiti v klubskih dresih! 

 

 
  OSTALO  

 

 Plačilo startnine je možno tudi gotovinsko na dan prireditve v prijavni službi, ki bo odprta od 7:30 
dalje na štartno-ciljnem prostoru. 

 Na dan tekmovanja so prijave 5 EUR višje (štartnina). 
 Na dan tekmovanja mora vodja ekipe v prijavni službi 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. 

 Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo prevzame vodja oz. spremljevalec ob predložitvi 
veljavnih licenc za celotno ekipo. 

 Do štarta - proge bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati bo potrebno cestno prometne 

predpise. 

 S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa in da tekmuje na lastno 

odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni 

obrazec). 

 Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK za 2016. 

 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. Sprejema jih glavni 

sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20€. 
 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. 

 Mesto objave rezultatov: na prireditvenem prostoru, 60 min po končanem tekmovanju. 
 Spust v dolino je dovoljen po trasi tekmovanja šele po prihodu zadnjega tekmovalca. 
 Po končanem tekmovanju je vožnja proti štartnem prostoru na lastno odgovornost. 
 Za tekmovalce dolge trase bo poskrbljen prevoz dodatnih oblačil ali nahrbtnikov. Vozilo se bo nahajalo na 

startnem prizorišču in bo označeno. Opremo je potrebno oddati do najkasneje 9:30 ure. 

 

.

http://calcit-bike.com/
http://calcit-bike.com/
mailto:info@calcit-bike.com


 

 

Opis dolge proge: 

Proga poteka po gozdnih ter makadamskih cestah.  Je tehnično srednje zahtevna, ter primerna za vse kategorije. 

 

Gpx sled dolge trase: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12989686/MeninaDP.gpx 

Trasa na bikemap: https://www.bikemap.net/en/route/3781243-dp2016/ 

 

 

 

 
 
  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/12989686/MeninaDP.gpx
https://www.bikemap.net/en/route/3781243-dp2016/


 

 

Opis krajše proge: 

Proga poteka po gozdnih ter makadamskih cestah.  Je tehnično manj zahtevna. 
 

Gpx sled kratke trase: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12989686/Menina-kratka.gpx 

Trasa na bikemap: https://www.bikemap.net/en/route/3781255-kratka/ 

 

 

 

 
  

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/12989686/Menina-kratka.gpx
https://www.bikemap.net/en/route/3781255-kratka/

