
 

DRŽAVNO PRVENSTVO NA VELODROMU 2020 
za kategorije: MLAJŠI MLADINCI, MLADINCI, ELITE, 

ŽENSKE (MLAJŠE MLADINKE, MLADINKE, ELITE) 

SOBOTA, 29. februar 2020 
 

DISCIPLINE: 

• Sprint (200m) • 2,5 kroga z letečim startom, meri se zadnjih 200m. 

• Vozi posameznik 

• Prvi štirje tekmovalci se po času uvrstijo v polfinale 

• Polfinalni pari so 1-4 in 2-3. Vozijo v paru na dva dobljena sprinta. 

• V finalu se po enakem sistemu pomerita zmagovalca polfinala 

• Za 3. mesto se po enakem sistemu pomerita poraženca polfinala. 

Max. 12 
tekmoval./kat. 

• 200m 

Kronometer   

• 2,5 kroga z letečim startom, meri se zadnjih 200m. 

• Vozi posameznik 

• Zmagovalec je tisti, ki doseže najboljši čas. 

neomejeno 

• Dirka na 
končni cilj 
(Omnium) 

• Vozi skupina do 24 kolesarjev. 

• Prvi trije prejmejo medalje 

• Tekmovalci, ki nastopajo v Omniumu, pa točke za posamezno disciplino. 

Max 24 
tekmoval./kategorijo 

• Ekipna 
zasledovalna 
vožnja 

• Naenkrat vozita dve ekipi 4 kolesarjev (vsaka na eni strani velodroma). 

• Po nastopu vseh ekip prejmejo medalje prve tri ekipe po doseženem času. 

 

• Tempo dirka 
 
 

(Omnium) 

• Vozi skupina do 24 kolesarjev. 

• Najprej se vozita dva nevtralna kroga. 

• Nato se vozijo štirje krogi, v katerih se točke ne podeljujejo. 

• Zvonec označi začetek podeljevanja točk ter zadnji krog. 

• Ko se podeljujejo točke, prejme vsak krog vodilni kolesar eno točko. 

• Zmagovalec je kolesar z največ osvojenimi točkami. 

• Prvi trije prejmejo medalje. 

• Tekmovalci, ki nastopajo v Omniumu, pa točke za posamezno disciplino. 

Max 24  
tekmoval./ kat.; 

Ženske neomejeno 

• Ekipni sprint • Vozi se tri kroge. 

• Naenkrat vozi samo ena ekipa treh kolesarjev. 

• Vsak kolesar odpelje en krog, nato se umakne. 

• Meri se skupni čas, ki ga doseže 3.kolesar. 

• Medalje prejmejo prve tri ekipe po doseženem času. 

 

• Dirka na 
izločanje 

 
 

(Omnium) 

• Vozi skupina do 24 kolesarjev. 

• Po nevtralnih krogih se dirka prične po označitvi z zvoncem. 

• Vsak drugi krog izpade zadnji tekmovalec (pravilo določi sodnik pred startom). 

• Zadnja dva v zaključnem sprintu. 

• Tekmovalci ki nastopajo v Omniumu prejmejo točke za posamezno disciplino. 

Max. 24 
tekmoval./kat.; 

Ženske neomejeno 

• Dirka na 
točke 

 
(Omnium) 

• Vozi skupina do 24 kolesarjev. 

• Po nevtralnih krogih se dirka prične po označitvi z zvoncem. 

• V naslednjih krogih zvonec označi sprint, v katerem prvi štirje tekmovalci 
prejmejo točke po sistemu 5-3-2-1. Zadnji sprint tekmovalci prejmejo dvojne 
točke. 

• Zaostali tekmovalci za krog prejmejo -20 točk, tekmovalci, ki ujamejo skupino 
za krog prejmejo +20 točk. 

• Zmagovalec je kolesar z največ osvojenimi točkami. 

• Tekmovalci ki nastopajo v Omniumu, prejmejo osvojene točke te discipline. 

Max 24 
tekmoval./kategorijo 

 

Omnium: 

Kolesarji, ki nastopajo v omniumu, morajo nastopiti v disciplinah: Dirka na končni cilj, Tempo 

dirka, Dirka na Izločanje in Dirka na točke. V vsaki dirki, razen Dirki na točke, prejmejo 

tekmovalci točke za dosežen rezultat (mesto 1-20): 40-38-36-34-…..ter vsak tekmovalec po 

1 točko od 21.mesta naprej. Seštevku teh točk se prištejejo osvojene točke Dirke na točke. 

Zmagovalec Omniuma je tekmovalec z najvišjim skupnim seštevkom osvojenih točk. 



ČASOVNICA - SOBOTA, 29. februar 2020 

disciplina kategorija dolžina čas 

200m Kronometer  z letečim štartom (2,5 kroga) ženske 200m 8.30 

 

disciplina kategorija dolžina čas 

Sprint – KVALIFIKACIJE z letečim štartom (2,5 kroga) mlajši mladinci 

 

200m 8.50 

 mladinci 200m 9.10 

 Elite 200m 9.30 

 

disciplina kategorija dolžina čas 

Dirka na končni cilj mlajši mladinci 25 krogov 9.55 

Dirka na končni cilj mladinci 30 krogov 10.10 

Dirka na končni cilj Elite 40 krogov 10.25 

 

disciplina kategorija dolžina Čas 

3000 m ekipna zasledovalna vožnja FINALE mlajši mladinci 3000m 10.45 

4000 m ekipna zasledovalna vožnja FINALE mladinci 4000m 11.05 

4000 m ekipna zasledovalna vožnja FINALE Elite 4000m 11.35 

 

disciplina kategorija dolžina Čas 

Tempo dirka ženske 15 krogov 12.10 

Tempo dirka mlajši mladinci 20 krogov 12.30 

Tempo dirka mladinci 30 krogov 12.50 

Tempo dirka Elite 40 krogov 13.10 

 

PREMOR in PODELITEV MEDALJ 200m Kronometer - vse ženske kategorije 

13.35 – 14.45 3000m in 4000m ekipna zasled. vožnja. – vse kategorije 

 Dirka na končni cilj in Tempo dirka - vse kategorije 

 

disciplina kategorija dolžina Čas 

Ekipni sprint – FINALE mlajši mladinci 3 krogi 14.45 

 starejši mladinci 3 krogi 15.00 

 Elite in U23 3 krogi 15.20 

 

disciplina kategorija dolžina Čas 

Sprint – POLFINALE (1-4, 2-3) - 2 kroga mlajši mladinci  15.40 

Sprint – POLFINALE (1-4, 2-3) - 2 kroga mladinci  15.55 

Sprint – POLFINALE (1-4, 2-3) - 2 kroga Elite  16.10 

 

disciplina kategorija dolžina Čas 

Dirka na izločanje ženske  16.30 

Dirka na izločanje mlajši mladinci  16.45 

Dirka na izločanje mladinci  17.00 

Dirka na izločanje Elite  17.15 

 

disciplina kategorija dolžina čas 

Sprint – FINALE – 2,5 kroga mlajši mladinci  17.35 

Sprint – FINALE – 2,5 kroga mladinci   

Sprint – FINALE – 2,5 kroga Elite   

 

disciplina kategorija dolžina Čas 

Dirka na točke mlajši mladinci 50 krogov 17.55 

Dirka na točke mladinci 60 krogov 18.15 

Dirka na točke Elite 80 krogov 18.40 

 

PODELITEV MEDALJ 

20min po končani zadnji disciplini 

Vse discipline 

Časi so okvirni 


