
             

2. vzpon na SVETO GORO 2015 

KOLESARSKI KLUB DJAK  

v sodelovanju z mestno občino NOVA GORICA, 
prireja kolesarsko rekreativno tekmovanje s cestnimi kolesi v disciplini vzpon, 

veljaven za točkovane v pokalu Slovenije 

 

Datum tekmovanja:    sobota, 19.09.2015 

Start tekmovanja:  ob 12:00 uri 

Organizator:    Kolesarski klub DJAK, NOVA GORICA  

 

Kraj tekmovanja:   

- start tekmovanja: NOVA GORICA - pred stavbo mestne občine 

- cilj tekmovanja: Sveta Gora nad Novo Gorico  

Disciplina:          

* vzpon (uphill) - kolesarsko tekmovanje s kolesi v disciplini vzpon;  

Tekmovanje: 

* je odprtega tipa za vse rekreativne kolesarje; 

  

Opis: 

* Zaprta vožnja v spremstvu policije bo od starta pred občino Nova Gorica do vznožja vzpona 
v Solkanu, cca. 2,5 km. V Solkanu na križišču za Sveto Goro bo leteči start. Pot se nadaljuje do 

odcepa kjer se zavije proti Sveti Gori. Skupaj je 8,4 km proge. Višinska razlika je 570 m. Trasa 

proge je asfaltirana. 

 

Startnina: 

Po pravilniku OMR – 16€ - plačilo na dan tekmovanja.  

Prvih 150 prijavljenih prejme promocijski paket.  

 

Prijave: 

Preko portala:  WWW.PRIJAVIM.SE  (do 18.9.2015 do 12. ure) 

Na dan tekmovanja od 9:30 ure do 11.30 ure pred občino Nova Gorica. 

http://www.prijavim.se/


 

Start: 

* Glavni sodnik prične s klicanjem prijavljenih na startni prostor ob 11:40 uri.  

* Tekmovalci brez licenc startajo v drugem boksu za tekmovalci z licencami. 

* Uradno merjenje časov izvajajo PRIJAVIM.SE in sodniki KZS 

 

Kategorije – po pravilniku KZS za pokal Slovenije:  

 

KATEGORIJA STAROST 

Amater od 15 do 29 let 

Master A od 30 do 34 let 

Master B od 35 do 39 let 

Master C od 40 do 44 let 

Master D od 45 do 49 let 

Master E od 50 do 54 let 

Master F od 55 do 59 let 

Master G od 60 do 64 let 

Master I od 70 let naprej 

Ženske A do 34 let 

Ženske B od 35 do 49 let 

Ženske C od 50 let naprej 

*MTB 1 do 35 let 

*MTB 2 nad 35 let 
*ne velja za PSLO 

Razglasitev: 

* Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo po končanem tekmovanju pri občini Nova 
Gorica, predvideno ob 14. uri (na startu). 

 

Nagrade: 

* Podelijo se priznanja za prve tri v razpisanih kategorijah.  

* Priznanje prejme tudi prva najštevilčnejša ekipa, najstarejši in najmlajši udeleženec ter 

rekorderja vzpona. 

 

Ostalo 1:  

* Za udeležence mlajše od 18 let velja podpis staršev ali vodje ekipe- kluba. 

* Vsi udeleženci tekmovanja tekmujejo na lastno odgovornost in so dolžni upoštevati 
cestno prometne 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; 

- bo ob morebitnem pozivu pripravljen opraviti doping kontrolo; 

- 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 rezultati, fotografije, 

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; 

* Startna številka se namesti vidno na krmilo kolesa; 

* Organizator ima / si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev / trase, če zato 
obstajajo objektivni razlogi; 

* Obvezna je uporaba zaščitne čelade v celotni dolžini proge, v nasprotnem je tekmovalec 

diskvalificiran; 

* Spust po progi nazaj v dolino je dovoljen po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj.  

* Tekmovanje bo ob vsakem vremenu; 

* V primeru nujne intervencijske vožnje (policijsko, reševalno, gasilsko vozilo), bo 
tekmovanje prekinjeno. 

 

Ostalo 3:  

* Prijavna služba se bo nahajala pred stavbo mestne občine Nova Gorica; 

* Startni prostor se nahaja v bližini prijavnega prostora; 

* Parkirišče bo zagotovljeno v neposredni bližini prijavnega mesta in na Sveti Gori. 

* Vsakemu udeležencu vzpona pripada topel obrok. 
 

Informacije: 

I - Internet:    www.kkdjak.si 

I - E-mail:     info@kkdajk.si 

 

Matej Pinosa: 041-560-337 

Gorazd Leban: 041-338-524 

Vodja redarjev: Igor Bagon 

 

Trasa: 

 

 
Zapisano : Nova Gorica, maj 2015 

http://www.kkdjak.si/
mailto:info@kkdajk.si

