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DRŽAVNO PRVENSTVO V 

VZPONU Z 

GORSKIMI KOLESI 

 

 
 

 

DATUM:  03.10.2015 

ORGANIZATOR:  DPM VRSNIK - LEDINE 

PRIZORIŠČE:  PUSTOTA, SPODNJA IDRIJA 

DISCIPLINA: VZPON 

ŠTARTNINA:  
 Štartnina 16,00€. 

- Dodatno doplačilo za člansko izkaznico KZS za kategorijo hobi (zavarovanje odgovornosti proti tretji 
osebi – velja za vse tekmovalce brez licence 2015) 

- Štartnina za prijave po 1.10.2015 znaša 5€ več kot v predprijavi. 

PRIJAVE DO ČETRTKA 1.10.2015 DO 24ih prek aplikacije: www.prijavim.se  

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

ČASOVNI POTEK DIRKE 

SOBOTA 3.10.2015 

Kategorija 
Prevzem 

števil
k/prijave 
Boks Sestanek vodij ekip Start 

U17 Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

MLADINKE Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

Veterani I - III Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

Veterani II Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

Veterani III Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

Amaterji Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

Amaterke Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

Hobi ž Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

Hobi m Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

Pod 23m Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

Moški člani Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

Ženske članice Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

U19 Do 14.00 14.30 14.15 14.45 

Mesto objave rezultatov: na prireditvenem prostoru, 15min po končanem tekmovanju. 
VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE: 
Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine 

Ledine 13, 5281 Spodnja Idrija 

Spletna stran: www.dpmvr-le.si 

Elektronski naslov: dpm0vrle@gmail.com 

GLAVNI SODNIK: sodniki KZS 

 

Podelitve se morajo VSI tekmovalci udeležiti v 
klubskih dresih! 

http://www.prijavim.se/


 

 

 

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 041-939-545 

(Bojan)  

OSTALO: 

 Plačilo startnine je možno gotovinsko na dan prireditve v prijavni službi, ki bo odprta od 12:00 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 2015. 

 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. 

 Prireditelj ne odgovarja za vožnjo na odseku ceste od cilja proge do prireditvenega prostora, kjer bo 
razglasitev ter spust tekmovalcev v dolino po tekmi. 

 

 

OPIS PROGE: Vzpon. Spodnja Idrija – Pustota – Pot v trnje – Staje – Pečnik (Dolžina proge cca. 4,5 km, 
višinska razlika cca. 465m) 

 

POMEMBNO: Pred državnim prvenstvom se bo odvijal tudi 3. Vzpon za pokal Tanje Žakelj, vendar 
smo prijave posameznih tekmovalcev omejili na eno tekmovanje. Zvečer sledi rock zabava z 
skupinama Elvis Jackson in Happy Ol Mc Weasel. 

NAGRADE 

Podelitev pokalov, medalj in nagrad bo eno uro po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. Prvi trije 

tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo medalje in nagrade pokroviteljev. Med vsemi tekmovalci 

bodo tekom podelitve izžrebane številke tekmovalcev, ki bodo prejeli nagrade pokroviteljev. 
Medalje, pokale in nagrade se podeli samo prisotnim. 

 

Vsi udeleženci prejmejo majico tekmovanja, pijačo in topel obrok. 
 

 


