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DRŽAVNO PRVENSTVO NA VELODROMU 2019 
 

za kategorije MLAJŠI MLADINCI, STAREJŠI MLADINCI, 
ABSOLUTNO (Elite, u23, amater in master ABCD) 

 

TOREK, 9.april in SREDA, 10. april 2019 
 

 
 

R A Z P I S 
 
ORGANIZATOR: 

Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 
 
KRAJ IN ČAS: 

Velodrom Češča vas – Novo mesto  
Naslov: Zaloška ceta 20, 8000 Novo mesto 
Datum: torek, 9.4.2019 (10.00 do 18.00) in sreda, 10.4.2019 (10.00-18.00). 

 
KATEGORIJE: 

Starejši in mlajši mladinci ter ABSOLUTNO (Elite, u23, amater in master 
ABCD) 

 
DISCIPLINE: 

• Sprint (200m) - mlajši in starejši mladinci 
• Ekipni sprint  - mlajši in starejši mladinci  
• Individualna zasledovalna 

vožnja na čas 

- 2000 m (ml. mladinci) 

- 3000 m (st.  mladinci) 

- 4000 m moški absolutno (elite, U23; amater, 
master ABCD) 

• Dirka na točke: - 60 krogov – 6 šprintov (ml. mladinci) 
- 80 krogov – 8 šprintov (st.  mladinci) 

• Dirka na izpadanje - Mlajši, starejši mladinci  
• Kilometer in 500m vožnja 

na čas: 

- 500 m (ml. mladinci) 

- 1000 m (starejši mladinci in absolutno (Elite, u23, 

amater in master ABCD) 

• Ekipna zasledovalna 
vožnja: 

- 3000 m (ml. mladinci)   

- 4000 m (st. mladinci) 
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OPREMA: 

• V vseh disciplinah morajo tekmovalci voziti samo specialna kolesa za 
velodrom, za masovni štart (brez nastavka za roke na krmilu). 

 
 

PRAVILA: 
• V disciplini "individualna zasledovalna vožnja na čas" sta v času tekmovanja 

na progi dva tekmovalca, uvrstitve so glede na dosežen čas. 
• V disciplini "individualna zasledovalna vožnjana čas" je št. tekmovalcev iz 

posameznega kluba omejeno na maksimalno 2. 

• V disciplini “Kilometer / 500m” je št. tekmovalcev iz posameznega kluba 
omejeno na max. 3.  

• V ostalih disciplinah št. tekmovalcev iz posameznega kluba ni omejeno. 
• V disciplinah “dirka na točke” in “dirka na izpadanje” je maksimalno število 

kolesarjev na štartu omejeno na 24.  
• V primeru večjega števila prijav v discipline “dirka na točke) se bodo vozile 

kvalifikacije, ml. madinci 30 krogov (3 sprinti) / st. mladinci 40 krogov (4 sprinti) 

• Tekmovanje v posameznih disciplinah se izvede, če so prijavljeni vsaj 5 
tekmovalcev  (pri  dirki na točke in dirki na izpadanje 6 tekmovalcev) oz.  vsaj 3 
ekipe pri ekipnem sprintu (3 tekmovalci) in ekipni zasledovalni vožnji (4 
tekmovalci).  

• Ogrevanje in vožnja na velodromu z navadnimi cestnimi kolesi je prepovedana. 
 
 

PRIJAVE: 
• Prijave zbiramo izključno do nedelje, 7.4.2019 do 24.00 ure preko Prijavim.se, 

kasnejših prijav NE bomo sprejemali. Vsakega tekmovalca je treba prijaviti na 
vsako disciplino posebej. 

• Morebitne zamenjave tekmovalcev, ki bodo nastopili v posamezni disciplini, so 
možne najkasneje do 30 min. pred pričetkom tekmovanja, kasnejše zamenjave so 
možne samo v primeru višje sile. Spremembe ureja le vnaprej določen  predstavnik  
posameznega  kluba (določen na tehničnem sestanku) z vodjo    tekmovanja. 

• Kontrola licenc in delitev štartnih številk bo v torek, 9.4.2019 od 8.00 do 

9.00 ure na velodromu. Tehnični sestanek vodij ekip bo 9.4.2019 ob 9.15 

uri, udeležba je za vse vodje ekip obvezna! 
• V vseh disciplinah kjer se meri čas je obvezna ena številka na hrbtu ter 

številka na čeladi na levi strain 

• V disciplinah sprint, dirka na točke in dirka na izpadanje, sta obvezni dve 
številki na hrbtu ter številka na čeladi na levi strani. 

 
 

SPLOŠNE  DOLOČBE: 
• Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za 

nastalo škodo, ki si jo tekmovalci povzročijo med seboj ali proti tretji osebi. 

• Organizator si pridržuje pravico do spremembe sistema tekmovanja v  
posameznih  disciplinah, če ne bo prijavljenih zadostno število tekmovalcev oz. 
v skrajnem primeru do odpovedi  posameznih disciplin. 

• V ekipnih disciplinah mešane ekipe niso dovoljene. 
• Za vse, kar ni definirano v tem razpisu, veljata pravilnika UCI (04.03.2019) in  

KZS. 
 
 

 



 

 
 
RAZNO: 

Urnik tekmovanja je zgolj informativen in se bo prilagajal glede  na  število  
prijavljenih  in potek tekmovanja.  
 

VHOD ALI IZHOD NA VELODROM: 
Vhod in izhod na velodrom je dovoljen samo skozi glavna vrata. Uporaba 
zasilnih/požarnih izhodov ni dovoljena. Požarni izhodi se uporabljajo samo v primeru 
izrednih razmer.  
 
 

 

   DODATNE  INFORMACIJE: 
Aleš Kalan – 041 777 906 
Uroš Šilar – 040 690 390 
Martin Hvastija  – 041 675 269 
Andrej Cimprič – 041 323 656 

 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 22.3.2019 Kolesarska zveza Slovenije 
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Celovška cesta 25  
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DRŽAVNO PRVENSTVO NA VELODROMU 2019 

Velodrom Češča vas 

za kategorije MLAJŠI MLADINCI, STAREJŠI MLADINCI, ABSOLUTNO 
(Elite, u23, amater in master ABCD) 

 
ČASOVNICA 1. dan - TOREK, 9. april 2019 

 
disciplina kategorija dolžina čas 

2000 m individualna zasledovalna vožnja 
FINALE 

mlajši mladinci  
 

2000m 10.00 

3000 m individualna zasledovalna vožnja 
FINALE 

starejši mladinci 3000m 10.45 

 

disciplina kategorija dolžina čas 
Sprint – KVALIFIKACIJE (3 krogi) / meri se 
zadnjih 200m 

mlajši mladinci  
 

3 krogi 11.35 

Sprint – KVALIFIKACIJE (3 krogi) / meri se 
zadnjih 200m 

starejši mladinci 3 krogi 12.15 

 

disciplina kategorija dolžina čas 
3000 m ekipna zasledovalna vožnja 
FINALE 

mlajši mladinci  3000m 12.50 

4000 m ekipna zasledovalna vožnja 
FINALE 

starejši mladinci 4000m 13.20 

 

PREMOR in PODELITEV MEDALJ 2000m in 3000M individualna zasledovalna vožnja 

 3000m in 4000m ekipna zasledovalna vožnja 

 

disciplina kategorija dolžina čas 
500 m -  vožnja na čas FINALE mlajši mladinci  500m 14.30 

Kilometer - vožnja na čas FINALE elite, U23 
starejši mladinci 

1000m 15.15 

 

disciplina kategorija dolžina čas 

Ekipni sprint – FINALE mlajši mladinci  
starejši mladinci 

3 krogi 16.15 

    

 

disciplina kategorija dolžina čas 
4000 m individualna zasledovalna vožnja 
FINALE 

moški absolutno (elite, U23; amater, master 
ABCD) 

4000m 17.00 

 

disciplina kategorija dolžina čas 
Dirka na točke kvalifikacije – po potrebi   17.45 

 
PODELITEV MEDALJ 

20min po končani zadnji disciplini 
Kilometer in 500m vožnja na čas, 4000 m 
individualna zasledovalna vožnja, Ekipni sprint 

 

Časi so okvirni in se bodo prilagajali poteku tekmovanja. Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo 
za vse discipline in kategorije po objavi uradnih rezultatov. 
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DRŽAVNO PRVENSTVO NA VELODROMU 2019 

Velodrom Češča vas 

za kategorije MLAJŠI MLADINCI, STAREJŠI MLADINCI, ABSOLUTNO 
(Elite, u23, amater in master ABCD) 

 
ČASOVNICA 2. dan - SREDA, 10. april 2019 

 

disciplina kategorija dolžina čas 
1000 m z 200 m sprinta – POLFINALE (1-4, 2-3) mlajši mladinci  1200m 16.00 

1000 m z 200 m sprinta – POLFINALE (1-4, 2-3) starejši mladinci 1200m  
 

disciplina kategorija dolžina čas 
Dirka na izpadanje mlajši mladinci  24 krogov 16.40 

Dirka na izpadanje starejši mladinci 24 krogov 17.10 
 

disciplina kategorija dolžina čas 
1000 m z 200 m sprinta – FINALE mlajši mladinci  1.200 m  17.40 

1000 m z 200 m sprinta – FINALE starejši mladinci 1.200 m  
 

disciplina kategorija dolžina čas 
Dirka na točke mlajši mladinci  60 krogov 18.20 

Dirka na točke starejši mladinci 80 krogov 19.00 
 

 

Podelitev medalj za vse discipline drugega dne je predvidena ob 20.00 uri. 

 

Časi so okvirni in se bodo prilagajali poteku tekmovanja.Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo za 
vse discipline in kategorije po objavi uradnih rezultatov. 
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