
DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE
 ZA DEČKE IN DEKLICE V VOŽNJI NA ČAS 

POKAL SANDIJA PAPEŽA

Datum prireditve: Nedelja, 14. september 2014

Kraj prireditve: Otočec pri Novem mestu

Organizator: Kolesarsko društvo Papež Podgorje–Gabrje

Direktor dirke: Sandi Papež 031 622 329

Vrsta dirke: Vožnja na čas 

Merjenje časov:  Merjenje časov bo izvajal Timing SD Rog 

Podatki o trasi: Dolžina kroga je 4,2 km z višinsko razliko 20 m. Obrat je na polovici trase.

Časi startov: Dečki in deklice C/deklice B : 1 krog - 4200 m ob 12.00

Dečki B/deklice A: 1 krog - 4200 m 10 minut po

koncu prejšnje kategorije

Dečki A/ml. mladinke: 2 kroga -8100 m 10 minut po

koncu prejšnje kategorije (obrat 2.

kroga bo izveden 150 m pred ciljem)

Tekmovalci bodo štartali v presledku 1 minute. Pri dečkih A bo 

zaradi vožnje dveh krogov prilagojen časovni interval štartov.

Pravica nastopa: Tekmovalci imenovanih kategorij z veljavno licenco.



Prijave: Prijave sprejemamo do petka, 12.9.2014 do 12.00,  izključno na spletni 

strani: http://prijavim.se/

Delitev št. številk: Na dan tekmovanja od 11.00 dalje ob predložitvi licenc v pisarni dirke

Kolesa in oprema:

Upošteva se Nacionalni tehnični pravilnik KZS (verzija 04.04. 2014)

6.03

Obroči: v kategorijah mlajših mladincev/mlajših mladink in dečkov/deklic je na 

kronometru in na cestnih dirkah maksimalna dovoljena višina obroča 50 mm. 

Obroči morajo imeti minimalno 16 kovinskih naper, ki so lahko okrogle, ploščate 

ali ovalne oblike, njihov premer pa ne sme presegati 2,4 mm.

6.04

Čelada: uporaba atestirane zaščitne čelade je na vseh dirkah obvezna. V 

kategorijah mlajših mladincev/mlajših mladink in dečkov/deklic je na kronometru 

obvezna uporaba cestne čelade (prepovedane so specialne aerodinamične čelade 

za kronometer!)

Nagrade: Po pravilniku KZS za kategorije dečkov. 

Podelitev nagrad za vse kategorije bo 30 minut po končani prireditvi, 

predvidoma ob 14.30, pri gostinskem lokalu »Šoferska restavracija«

Tehnični sestanek: Pred pisarno dirke ob 11.00 uri za vse kategorije.

Splošne določbe: Med tekmovanjem so na progi le vozila, ki jih določi organizator, sodniška 

vozila.

Organizator ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi nespoštovanja

predpisov in navodil ob startu, kakor tudi ne za morebitno škodo, ki jo

tekmovalci povzročijo sebi ali tretji osebi. 

Pritožbe: Sprejemal jih bo glavni sodnik 15 minut po objavi rezultatov s pologom

25 €, ki se v primeru ugodne rešitve vrnejo.

Opozorilo: Trenerje naprošamo, da prijavijo samo tekmovalce, ki bodo res

prišli na tekmovanje.

Kolesarsko društvo Papež Podgorje–Gabrje
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1. Splošna določila 

 

1.01 

Na vseh cestnih dirkah nacionalnega koledarja Kolesarske zveze Slovenije – Odbora za cestno 

kolesarstvo (KZS – OCK) veljajo mednarodna pravila Mednarodne kolesarske zveze UCI. 

1.02 

Nacionalni tehnični pravilnik Kolesarske zveze Slovenije – Odbora za cestno kolesarstvo (NTP KZS-

OCK) pokriva vse dirke nacionalnega koledarja KZS – OCK, vse specifike in vse kategorije, ki jih ne 

zajemajo mednarodni pravilniki Mednarodne kolesarske zveze UCI. 

1.03 

Udeležba na kolesarski dirki nacionalnega koledarja KZS - OCK pomeni tudi spoštovanje vseh določil v 
tem pravilniku. 

 

2. Nacionalni koledar OCK 

 

2.01 

KZS – OCK vsako leto pozove organizatorje dirk, da oddajo prijave v nacionalni koledar za prihodnje 

leto. OCK na podlagi prispelih prijav s strani organizatorjev usklajuje  in potrdi nacionalni koledar za 

prihajajočo sezono. 
2.02 

V nacionalni koledar OCK se vpiše tudi mednarodne dirke v Sloveniji, ki so prijavljene v mednarodni 

cestni koledar UCI in državna prvenstva. 
 

3. Vrste dirk 

 

3.01 

Cestna dirka – poteka na cesti, na končen cilj. Lahko je v liniji ali krožna. Če je dirka krožna ali se 
konča s finalnimi krogi, dolžina kroga ne sme biti krajša od  

- 5 km v kategorijah članov/članic in starejših mladincev/starejših mladink 

- 3 km v ostalih kategorijah 

3.02 

Kronometer – vožnja na čas, ki poteka na cestah v liniji ali na krožni progi, zaprti za promet. Če je 
proga krožna, krog ne sme biti krajši od 10 km, starti pa morajo biti izpeljani v baterijah. Starti 

posameznih tekmovalcev ali ekip morajo biti v časovnem razmiku vsaj 1. minute! 
3.03 

Kriterij – dirka na točke, v skladu z UCI pravili za velodrom (UCI 3.2.114 – 3.2.134) . Poteka na kratki 

krožni progi, zaprti za promet. Dolžina kroga je od 500 do 2000 metrov. Točkuje se vsak tretji ali vsak 
peti krog, prve štiri kolesarje (5, 3, 2 in 1 točka). V primeru istega števila točk odloča zadnji sprint. 
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4. Kategorije 

 

4.01 

Moške kategorije: 
 

Slovenska 

kategorija 

okrajšava Mednarodna 

oznaka 

Starost 
(dopolnjena v 

tekočem letu) 
DEČKI C DC U13 Do 12 let 

DEČKI B DB U15/1 13 let 

DEČKI A DA U15/2 14 let 

MLAJŠI MLADINCI MM U17 15 in 16 let 

 

UCI 

Kategorija 

(UCI 1.1.036) 

okrajšava UCI oznaka Starost 
(dopolnjena v 

tekočem letu) 

STAREJŠI MLADINCI SM MJ 17 in 18 let 

ČLANI DO 23 LET U23 MU 19 - 22 let 

ČLANI ME ELITE 23 let in več 

 

4.02 

Ženske kategorije: 
 

Slovenska 

kategorija 

okrajšava Mednarodna 

oznaka 

Starost 
(dopolnjena v 

tekočem letu) 
DEKLICE C ŽDC WU13 Do 12 let 

DEKLICE B ŽDB WU15/1 13 let 

DEKLICE A ŽDA WU15/2 14 let 

MLAJŠE MLADINKE ŽMM WU17 15 in 16 let 

 

UCI 

Kategorija 

(UCI 1.1.037) 

okrajšava UCI oznaka Starost 
(dopolnjena v 

tekočem letu) 

STAREJŠE MLADINKE ŽSM WJ 17 in 18 let 

ČLANICE ŽČ WE 19 let in več 
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5. Prenosi 

5.01 

Na vseh dirkah nacionalnega koledarja KZS – OCK so predpisani naslednji maksimalni prenosi za 

posamezne kategorije: 

Kategorija Max. prenos 

v metrih: 

V zobnikih  
(na kolesih  

premera 680 mm) 

DEČKI C 

DEKLICE C 

5,55 52 x 20 

DEČKI B 

DEKLICE B 

6,20 52 x 18 

DEČKI A 

DEKLICE A 

6,20 52 x 18 

MLAJŠI MLADINCI 
MLAJŠE MLADINKE 

6,94 52 x 16 

STAREJŠI MLADINCI 
STAREJŠE MLADINKE 

7,93 
(UCI 2.2.023) 

52 x 14 

5.02 

Prenosi se merijo vsem nastopajočim pred startom posamezne kategorije, lahko tudi po cilju. 
Organizator dirke je dolžan zagotoviti pogoje za merjenje prenosov pred startom posameznih 
kategorij.  

5.03 

Merodajen podatek je maksimalni prenos v metrih, ki se razvije pri polnem obratu ene gonilke, ne 

glede na število zob zobnika in verižnika, velikost obročev in debelino oz. višino plaščev/tabularjev.  
5.04 

Če v isti dirki nastopajo različne kategorije (npr. mlajši mladinci, starejše mladinke in članice), vsaka 
kategorija uporablja svoje prenose. 

5.05 

Informativna tabela prenosov, pri kolesih premera 680 mm (28 col): 

Zadnji 

zobnik 

12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

 

Verižnik  
40  7m12  6m57  6m10  5m69  5m34  5m02  4m74  4m50  4m27  4m07  3m88  3m71  3m56  3m42  3m28  

41  7m30  6m73  6m25  5m84  5m47  5m15  4m86  4m60  4m37  4m17  3m98  3m80  3m64  3m50  3m36  

42  7m47  6m90  6m40  5m98  5m60  5m27  4m98  4m72  4m48  4m27  4m07  3m90  3m73  3m58  3m45  

43  7m65  7m06  6m56  6m12  5m74  5m40  5m10  4m83  4m59  4m37  4m17  3m99  3m82  3m67  3m53  

44  7m83  7m23  6m71  6m26  5m87  5m52  5m22  4m94  4m70  4m47  4m27  4m08  3m91  3m76  3m61  

45  8m01  7m39  6m86  6m40  6m00  5m65  5m34  5m05  4m80  4m57  4m37  4m18  4m00  3m84  3m69  

46  8m18  7m55  7m01  6m55  6m14  5m78  5m45  5m17  4m91  4m67  4m46  4m27  4m09  3m93  3m78  

47  8m36  7m72  7m17  6m69  6m27  5m90  5m57  5m28  5m02  4m78  4m56  4m36  4m18  4m01  3m86  

48  8m54  7m88  7m32  6m83  6m40  6m03  5m69  5m39  5m12  4m88  4m66  4m45  4m27  4m10  3m94  

49  8m72  8m05  7m47  6m97  6m54  6m15  5m81  5m50  5m23  4m98  4m75  4m55  4m36  4m18  4m02  

50  8m90  8m21  7m63  7m12  6m67  6m28  5m93  5m62  5m34  5m08  4m85  4m64  4m45  4m27  4m10  

51  9m07  8m38  7m78  7m26  6m81  6m40  6m05  5m73  5m44  5m18  4m95  4m73  4m54  4m35  4m19  

52  9m25  8m54  7m93  7m40  6m94  6m53  6m17  5m84  5m55  5m29  5m04  4m83  4m62  4m44  4m27  

53  9m43  8m70  8m08  7m54  7m07  6m66  6m29  5m95  5m66  5m39  5m14  4m92  4m71  4m52  4m35  

54  9m61  8m87  8m23  7m69  7m20  6m78  6m40  6m07  5m76  5m49  5m24  5m01  4m80  4m61  4m43  

55  9m79  9m03  8m39  7m83  7m34  6m91  6m52  6m18  5m87  5m59  5m34  5m10  4m89  4m69  4m51  

56  9m97  9m20  8m54  7m97  7m47  7m03  6m64  6m29  5m98  5m69  5m43  5m20  4m98  4m78  4m60  
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6. Oprema 

 

6.01 

Vsa oprema (kolesa, čelada, tekmovalna oblačila) mora biti v skladu z UCI pravilnikom (UCI 1. del , 
poglavje 3). 

6.02 

Kronometer kolesa: v kategorijah mlajših mladincev/mlajših mladink in dečkov/deklic je na 

kronometru obvezna uporaba cestnih koles (UCI 1.3.011 do 1.3.021), brez aerodinamičnih dodatkov, 
kronometer krmila, nastavkov in podaljškov krmila kakršnekoli oblike. 
6.03 

Obroči: v kategorijah mlajših mladincev/mlajših mladink in dečkov/deklic je na kronometru in na 

cestnih dirkah maksimalna dovoljena višina obroča 50 mm. Obroči morajo imeti minimalno 16 
kovinskih naper, ki so lahko okrogle, ploščate ali ovalne oblike. 
6.04 

Čelada: uporaba atestirane zaščitne atestirane čelade je na vseh dirkah obvezna. V kategorijah 

mlajših mladincev/mlajših mladink in dečkov/deklic je na kronometru obvezna uporaba cestne čelade 
(prepovedane so specialne aerodinamične čelade za kronometer!) 
6.05 

Radijske povezave: na vseh dirkah je prepovedana uporaba radijskih povezav (ali kakršne koli druge 
oblike komunikacije na daljavo)  med trenerji in kolesarji. Radijske povezave so izrecno dovoljene 

samo na kronometrih v kategorijah članov/članic, članov do 23 let in starejših mladincev/starejših 
mladink.  

6.06 

Megafoni: uporaba je dovoljena na kronometrih v vseh kategorijah. 

6.07 

V kategoriji dečkov/deklic se lahko uporabljajo tudi kolesa (obroči) manjših dimenzij (26 in 24 col). V 
vsakem primeru mora biti maksimalni prenos v metrih glede na kategorijo. Če za ta manjša kolesa ni 
mogoče zagotoviti ustreznih zobnikov, se lahko v tem primeru izrecno omeji hod zadnjega menjalnika 
na ustrezen prenos. 

 

7. Državna prvenstva 

 

7.01 

KZS – OCK vsako leto objavi razpis za organizacijo državnih prvenstev v naslednjem letu. Po pregledu 
pristojnih kandidatur OCK določi organizatorja prvenstva. Državna prvenstva za kategorije 
članov/članic, članov do 23 let in starejših mladince/starejših mladink se organizirajo v skladu z UCI 
pravili 1.2.027 – 1.2.029.  Termin za te kategorije je zadnji teden v mesecu juniju. Za ostale kategorije 

se lahko organizira državna prvenstva izven tega termina. 
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7.02 

Discipline cestnih državnih prvenstev za vse kategorije so: 
1. Cestna dirka 

2. Posamični kronometer  
7.03 

Na državnem prvenstvu imajo pravico nastopa vsi tekmovalci/tekmovalke, ki so državljani republike 
Slovenije. Maksimalno število nastopajočih je 200 kolesarjev/kolesark v posamezni kategoriji. Če se 
pojavijo potrebe po omejevanju števila nastopajočih v posamezni kategoriji, bo OCK izdelal kriterije 
za nastop na DP. OCK se lahko odloči za skupno izvedbo DP s sosednjimi državami (UCI 1.2.018 – 

največ tri države). Rezultate je potrebno v tem primeru izdelati ločeno za posamezno nacijo. 
7.04 

Državno prvenstvo se mora začeti z igranjem državne himne na startu vsake kategorije. 

7.05 

Na podelitvenem prostoru državnega prvenstva mora biti postavljen oder za zmagovalce – prve tri. 

Organizator mora poskrbeti, da za odrom za zmagovalce: 

1. visi državna zastava republike Slovenije 

2. visi zastava Kolesarske zveze Slovenije 

3. postavi oglasni pano Kolesarske zveze Slovenije 

7.06 

podelitev se začne z igranjem državne himne. Na podelitev se morajo na podelitvenem prostoru 
zglasiti prvi trije tekmovalci/tekmovalke v posamezni kategoriji. Zmagovalec/zmagovalka v posamezni 

kategoriji prejme dres državnega prvaka KZS in zlato medaljo,  drugo in tretje uvrščeni/uvrščena pa 
srebrno in bronasto medaljo KZS. Podelitev mora biti izvedena najkasneje v 30-ih minutah po končani 
zadnji dirki. 

7.07 

Na državnih prvenstvih ni predpisanih denarnih nagrad. 

7.08 

Rezultati državnih prvenstev so veljavni, če v posamezni kategoriji nastopijo vsaj 3 kolesarji/kolesarke 
iz 2 klubov. 

7.09 

Stroške organizacije državnega prvenstva krije organizator. KZS – OCK krije stroške doping kontrole, 
medalj in majic državnega prvaka. 

7.10 

Cestna dirka DP je lahko v liniji ali krožna. Dolžina kroga mora biti v skladu z pravili UCI, za kategorije 
dečkov/deklic in mlajših mladincev/mlajših mladink pa mora biti krog dolg vsaj 5 km. Dirka se na 

končen cilj.  
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7.11 

Maksimalne dolžine cestnih dirk za DP: 
 

Kategorija Max. dolžina 

 cestne dirke DP 

DEČKI C / DEKLICE C,B 20 km 

DEČKI B / DEKLICE A 30 km 

DEČKI A / MLAJŠE MLADINKE 40 km 

MLAJŠI MLADINCI 80 km 

 

7.12 

Maksimalne dolžine DP v posamičnem kronometru so: 
 

Kategorija Max. dolžina 

 Posamičnega 
kronometra DP 

DEČKI C / DEKLICE C,B 5 km 

DEČKI B / DEKLICE A 6 km 

DEČKI A / MLAJŠE MLADINKE 8 km 

MLAJŠI MLADINCI 15 km 

 

7.13 

V cestni dirki DP kolesarji kategorij ČLANOV in ČLANOV DO 23 LET nastopajo skupaj.  
- Skupni rezultati so absolutni – ne glede na kategorijo. Ti rezultati gredo tudi na UCI.  

- Naslov državnega prvaka, majica državnega prvaka in medalje za prve tri se podelijo 
absolutno -  ne glede na kategorijo.  

- Iz skupnih rezultatov se naredi še posebna razvrstitev kolesarjev do 23 let. Podeli se naslov 

državnega prvaka do 23 let, dres državnega prvaka do 23 let in medalje za prve tri do 23 let. 
7.14 

V ostalih kategorijah in disciplinah se rezultate naredi ločeno, kljub skupnim startom. 
 

8. Nacionalne dirke 

 

8.01 

Nacionalne dirke so vse cestne in kronometer dirke nacionalnega koledarja KZS – OCK, z izjemo 

mednarodnih dirk (UCI) in državnih prvenstev v kategorijah članov/članic, članov do 23 let in starejših 
mladincev/starejših mladink. 
8.02 

Prijave na vse nacionalne dirke potekajo preko aplikacije Prijavim.se (http://prijavim.se/). Povezava 

je dostopna tudi s spletne strani Kolesarske zveze Slovenije  http://www.kolesarska-zveza.si/  

8.03 

Potrditev nastopajočih, kontrola licenc in prevzem startnih številk mora biti opravljena s strani vodje 
ekipe (trenerja ali športnega direktorja) vsaj 1h pred pričetkom dirke – startom 1. kategorije. 

http://prijavim.se/
http://www.kolesarska-zveza.si/
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8.04 

Tehnični sestanek z direktorjem dirke, organizatorjem, sodniki, vodji ekip, trenerji in športnimi 
direktorji, mora biti izveden 1h pred startom 1. kategorije. 

8.05 

Podelitve: Podelitev nagrad mora biti izvedena najkasneje v 30-ih minutah po končani zadnji dirki. Na 
vseh nacionalnih dirkah se na zmagovalnem odru podeli nagrade prvim desetim kolesarjem 

/kolesarkam v vsaki kategoriji.  

8.06 

Maksimalna višina vseh vozil na cestni dirki je lahko 166 cm. Višja vozila se morajo voziti na začelju 
kolone. Na kronometru je možna spremljava tudi z višjimi vozili. 

8.07 

Spremljevalna vozila ekip so dovoljena na kronometrih (v vseh kategorijah razen dečkov/deklic) in 
cestnih v vseh kategorijah, če: 

- dirka poteka v liniji 

- je dolžina kroga na krožni dirki vsaj 5 km 

Vrstni red spremljevalnih vozil ekip se določi na tehničnem sestanku z žrebom. 
8.08 

Nevtralna vozila – tehnična asistenca: na krožnih cestnih dirkah, kjer je krog krajši od 5 km, je 
organizator dolžan zagotoviti nevtralno vozilo za menjavo defektov in tehnično pomoč vsem 
nastopajočim. Vozilo morata biti opremljeno z vsaj 3 pari ustreznih rezervnih koles (obročev), z 
ustreznimi zobniki glede omejene prenose za posamezno kategorijo. Če organizator ne more 
zagotoviti nevtralnega vozila, se na tehničnem sestanku za nevtralno vozilo določi eno od 
spremljevalnih vozil ekip – z žrebom. 
8.09 

Na kriterijih in krožnih dirkah je možna menjava kolesa (obroča) zaradi defekta s strani 

spremljevalnega osebja ekip ob cesti. Na kriterijih v tem primeru velja pravilo nevtralnega kroga. 

8.10 

Maksimalno dovoljen čas za prihod v cilj je: 

- na cestnih dirkah 8% zaostanka za zmagovalcem/zmagovalko. 

- na kronometru 30% zaostanka za zmagovalcem/zmagovalko. 

8.11 

Na krožnih dirkah se tekmovalca/tekmovalko ki zaostane en krog izloči iz dirke v vseh kategorijah, 
razen v kategorijah dečkov/deklic. 
8.12 

V kategorijah dečkov/deklic se na krožnih dirkah tekmovalcev/tekmovalk, ki zaostanejo en krog ali 
več, ne izloča iz dirke. V tem primeru tudi ne velja pravilo maksimalno 8% zaostanka za 

zmagovalcem/zmagovalko. Dirke je konec za vse, ko zmagovalec prečka ciljno črto. Rezultate se 
naredi glede na število dopolnjenih krogov. 
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8.13 

Dodajanje pijače: na vseh cestnih dirkah je dovoljeno dodajanje pijače s strani spremljevalnega 
osebja ekip ob cesti po prevoženih 20-ih kilometrih in se konča 10 km pred ciljem. Zaradi izrednih 

klimatskih pogojev ali tehnične konfiguracije proge lahko organizator v soglasju z glavnim sodnikom 
določi tudi drugače, vendar nikakor ne v zadnjih 10-ih km, če je dirka v liniji, oz. v zadnjem krogu, če 
je dirka krožna. 
Dodajanje hrane in pijače iz spremljevalnih vozil ekip je dovoljeno samo v kategorijah članov/članic in 
starejših mladincev/starejših mladink. 
Dodajanje hrane in pijače na kriterijih in kronometrih ni dovoljeno. 
8.14 

Maksimalne dolžine cestnih dirk in kronometrov v posameznih kategorijah ne smejo presegati 

predpisanih maksimalnih dolžin za državna prvenstva (člena 7.11, 7.12). 

8.15 

Dolžine kriterijev in število točkovalnih sprintov se morajo gibati znotraj sledečih omejitev: 
 

Kategorija dolžina 

 kriterijev 

Max. Število 
točkovalnih sprintov 

DEČKI C / DEKLICE C,B do 10 km 4 

DEČKI B / DEKLICE A do 12 km 5 

DEČKI A / MLAJŠE MLADINKE do 15 km 6 

MLAJŠI MLADINCI / STAREJŠE 
MLADINKE / ČLANICE 

20 – 30 km 10 

STAREJŠI MLADINCI 30 – 40 km 15 

ČLANI / ČLANI DO 23 LET 40 – 60 km 20 

 

9. Pokal Slovenije 

 

9.01 

KZS – OCK vsako leto pred začetkom tekmovalne sezone objavi PRAVILNIK POKALA SLOVENIJE za 
tekoče leto za vse kategorije.  
9.02 

V POKALU SLOVENIJE se točkujejo vsi slovenski kolesarji/kolesarke vseh kategorij, ki imajo veljavno 

licenco za tekoče leto (UCI koda SLO……..), ne glede na to, za katero ekipo nastopajo. 
9.03 

POKAL SLOVENIJE poteka tudi za ekipe, registrirane pri Kolesarski zvezi Slovenije. 

9.04 

Za POKAL SLOVENIJE se točkujejo vse dirke (cestne in kronometer), ki so v nacionalnem koledarju KZS 

– OCK za tekoče leto, za posamezno kategorijo. 
9.05 

Način točkovanja, nagrade, podelitve in vse ostale pogoje natančneje opredeljuje PRAVILNIK POKALA 
SLOVENIJE. 
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10. Ženske  
 

10.01 

Tudi če organizator v razpisu dirke ne predvidi ženskih kategorij oziroma ločenih dirk, lahko ženske 
nastopijo na vseh dirkah nacionalnega koledarja KZS – OCK.  

10.02 

V tem primeru vozijo skupaj z moškimi kategorijami in sicer: 
 

Z moško kategorijo: Nastopajo ženske kategorije: 
DEČKI C (U13) DEKLICE C (WU13), 

DEKLICE B (WU15/1) 

DEČKI B (U15/1) DEKLICE A (WU15/2) 

 

DEČKI A (U15/2) MLAJŠE MLADINKE (WU17) 
 

MLAJŠI MLADINCI (U17) STAREJŠE MLADINKE (WJ), 
ČLANICE (WE) 

 

10.03 

Rezultati za ženske se izdelajo ločeno, za vsako kategorijo posebej. 
10.04 

Nagrade za ženske se za ženske podelijo ločeno, za vsako kategorijo posebej. 
 

11. Nagrade 

 

Nagrade: na vseh nacionalnih dirkah so predpisane sledeče minimalne nagrade: 
 

Uvrstitev 

 

člani/člani 
do 23 let 

€ 

Starejši 
mladinci 

€ 

Mlajši 
mladinci 

€ 

Dečki A 

€ 

Dečki B 

€ 

Dečki C 

€ 

1 250 125 100 20 15 10 

2 150 75 60 15 10 7,5 

3 100 50 40 10 5 5 

4 75 37,5 30 5 5 5 

5 50 25 20 5 5 5 

6 25 12,5 10 5 5 5 

7 25 12,5 10 5 5 5 

8 25 12,5 10 5 5 5 

9 25 12,5 10 5 5 5 

10 25 12,5 10 5 5 5 
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Uvrstitev 

 

Članice 

 

€ 

Starejše 
mladinke 

€ 

Mlajše 

mladinke 

€ 

Deklice 

A,B in C 

€ 

1 50 30 20 10 

2 30 20 15 7,5 

3 20 15 10 5 

4 15 10 5 5 

5 10 5 5 5 

 

 

12. Homologacija prog  

 

Vse proge, na katerih potekajo državna prvenstva, cestne dirke, kriteriji in kronometri nacionalnega 
koledarja KZS – OCK, morajo biti obvezno homologirane s strani tehnične komisije OCK. 
 

13. Boj proti dopingu 

 

Antidopinške  kontrole na državnih prvenstvih, tekmovanjih nacionalnega koledarja in izven 
tekmovanj ter vsi postopki v zvezi z bojem proti dopingu v Sloveniji se opravljajo v skladu z 

antidopinškimi pravili Mednarodne kolesarske zveze UCI in Slovenske antidopinške organizacije 
SLOADO. 

 

 


