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1. Splošna določila 
1.01. Na vseh dirkah nacionalnega koledarja KZS na velodromu veljajo mednarodna pravila 

Mednarodne kolesarske zveze UCI (pravilnik UCI - velodrom). Organizator v skladu z 

dogovorom odbora lahko predlaga spremembo posameznih pravil tekmovanja in disciplin, 

vendar ne smejo presegati pravil, ki jih predpisuje UCI. 

 

1.02. Nacionalni tehnični pravilnik KZS – Velodrom (NTP KZS – velodrom) pokriva vse dirke 

nacionalnega koledarja KZS, 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 in razpisih tekmovanj. 

 

2. Velodromi v Sloveniji 

• Olimpijski center Novo mesto 

Tip: pokrit 

Podlaga: les 

Dolžina kroga: 250m 

UCI homologiran: NE 

Naslov: Zaloška cesta 20, 8000 Novo mesto 

 

• Velodrom Kranj 

Tip: odprt 

Podlaga: beton 

Dolžina kroga: 400m 

UCI homologiran: NE 

Naslov: Škofjeloška cesta 14, 4000 Kranj 

 

3. Nacionalni koledar za velodrom 
3.01. KZS vsako leto pozove organizatorje dirk, da oddajo prijave v nacionalni koledar za prihodnje 

leto. KZS na podlagi prispelih prijav s strani organizatorjev usklajuje  in potrdi nacionalni 

koledar za prihajajočo sezono. 

 

 

 

 

 

 

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/3-pis-e_english.pdf?sfvrsn=da11c58e_22
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4. Kategorije na velodromu 
4.01. Moške kategorije: 

 

Nacionalna 
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 M MJ 17 in 18 let 

ČLANI Č ELITE (ME) 19 let in več 

 

4.02. Ženske kategorije: 

Nacionalna 
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) 

MLADINKE ŽM WJ 17 in 18 let 

ČLANICE ŽČ WE 19 let in več 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NACIONALNI TEHNIČNI PRAVILNIK KZS – VELEDROM (verzija 2020.17..02)                                                                                                                                  

 
 

www.kolesarska-zveza.si 

 

4 

5. Discipline na velodromu (UCI/nacionalne in olimpijske) 
NAZIV NAZIV ANG UCI/ 

NACIONALNA 

OLIMPIJSKA 

200m Kronometer   200 metres Time Trial X   

Sprint Sprint X X 

Zasledovalno Individual pursuit  X   

Zasledovalno ekipno Team pursuit  X X 

1000m kronometer Kilometre Time Trial  X   

500m kronometer 500 metres Time Trial X   

Dirka točke Points Race X   

Keirin 
(motorno vodstvo + sprint) 

Keirin X X 

Ekipni sprint Team Sprint X X 

Madison    
(ekipa dveh – na točke) 

Madison    X X 

Dirka na končni cilj Scratch X   

Tandem Tandem X   

Dirka na izločanje Elimination Race X   

Šest dnevne dirke Six-Day Races X   

Omnium 
(4 dirke: končni c., tempo, izločanje 
in na točke)                          

Omnium X X 

Leteči krog  Flying Lap X   

Tempo dirka 
(1 točka vsak krog)  

Tempo Race X   
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6. Tekmovanja 
• Kvote števila nastopajočih na tekmovanjih uvrščenih na koledar UCI določa pravilnik UCI. 

• Na tekmovanjih nacionalnega koledarja kvote števila nastopajočih v posameznih dirkah ter 

največje število tekmovalcev posameznega kluba na posamezno dirko določa Nacionalni 

tehnični pravilnik KZS – velodrom. Organizator ima pravico regulirati število tekmovalcev na 

posamezno dirko / klub, vendar le to ne sme presegati maksimalnega števila nastopajočih, ki 

je navedeno v tem pravilniku. Kvote in število kolesarjev / tekmovanje / ekipo, v tem primeru 

določa razpis tekmovanja, potrjen s strani pristojnega organa KZS. V primeru nezapolnjenih 

kvot se le te zapolnijo po krožnem sistemu, 1 kolesar na klub, prioritetne liste (PL*) “Naj klub 

PSLO” za preteklo leto z izvzetimi ženskimi kategorijami.  

 

6.01. Dečki C  

6.01.1. Seznam disciplin in max št. nastopajočih: 

Velodrom dolžine 250m  

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Zasledovalno 1000 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 6x sprint 30 krogov 4 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 15 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  /  4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  15 krogov 4 

 

Velodrom dolžine 400m  

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Zasledovalno 1000 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 4x sprint 20 krogov 4 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 15 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  /  4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  15 krogov 4 

 

6.01.2. Oprema: 

Cestna kolesa, brez specialnih koles in nastavkov za krmilo. 

 

6.01.3. Prenosi: 

Po nacionalnem tehničnem pravilniku KZS za cestne dirke (pravilnik) 

http://kolesarska-zveza.si/wp-content/uploads/2018/04/NACIONALNI-TEHNI%C4%8CNI-PRAVILNIK-KZS-CESTNE-DIRKE-verzija_2018_03_19.pdf
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6.02. Dečki B 

6.02.1. Seznam disciplin in max št. nastopajočih: 

Velodrom dolžine 250m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Zasledovalno 2000 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 8x sprint 40 krogov 4 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 20 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  /  4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  20 krogov 4 

 

Velodrom dolžine 400m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Zasledovalno 2000 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 5x sprint 25 krogov 4 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 20 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  /  4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  20 krogov 4 

 

6.02.2. Oprema: 

Kolesa z direktnim prenosom za velodrom, brez specialnih koles in nastavkov za krmilo. 

 

6.02.3. Prenosi: 

Prenos je omejen na max 6,40m. 
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6.03. Dečki A 

6.03.1. Seznam disciplin in max št. nastopajočih: 

Velodrom dolžine 250m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Zasledovalno 2000 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 8x sprint 40 krogov 4 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 20 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  /  4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  20 krogov 4 

 

Velodrom dolžine 400m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Zasledovalno 2000 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 5x sprint 25 krogov 4 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 20 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  /  4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  20 krogov 4 

 

6.03.2. Oprema: 

Kolesa z direktnim prenosom za velodrom, brez specialnih koles in nastavkov za krmilo. 

 

6.03.3. Prenosi: 

Prenos je omejen na max 6,40m 
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6.04. Deklice C, B, A 

6.04.1. Seznam disciplin in max št. nastopajočih: 

Velodrom dolžine 250m in 400m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Zasledovalno 1000 m neomejeno 

200m kronometer 200 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 6x sprint 30 krogov neomejeno 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 15 krogov neomejeno 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  /  neomejeno 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

15 krogov neomejeno 

 

Velodrom dolžine 400m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Zasledovalno 1000 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 4x sprint 20 krogov neomejeno 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 15 krogov neomejeno 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  /  neomejeno 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

15 krogov neomejeno 

 

6.04.2. Oprema: 

Cestna kolesa, brez specialnih koles in nastavkov za krmilo. 

 

6.04.3. Prenosi: 

Po nacionalnem tehničnem pravilniku KZS za cestne dirke (pravilnik) 

 

6.04.4. Skupinski štarti 

Na vseh tekmovanjih s skupinskim štartom vse kategorije deklic nastopijo skupaj. Rezultati se izdajo 

ločeno za vsako kategorijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kolesarska-zveza.si/wp-content/uploads/2018/04/NACIONALNI-TEHNI%C4%8CNI-PRAVILNIK-KZS-CESTNE-DIRKE-verzija_2018_03_19.pdf
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6.05. Mlajši mladinci 

6.05.1. Seznam disciplin in max št. nastopajočih: 

Velodrom dolžine 250m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Sprint 200m 4 

Zasledovalno 2000 m 4 

Zasledovalno ekipno 3000m 4 

1000m kronometer 1000m 4 

500m kronometer 500 m 4 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 5x sprint 50 krogov 4 

Ekipni sprint 3 krogi 3 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 25 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  / 4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

25 krogov 4 

 

Velodrom dolžine 400m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Sprint 200m 4 

Zasledovalno 2000 m 4 

Zasledovalno ekipno 3000m 4 

1000m kronometer 1000m 4 

500m kronometer 500 m 4 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 6x sprint 30 krogov 4 

Ekipni sprint 3 krogi 3 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 25 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  / 4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

25 krogov 4 

 

6.05.2. Oprema: 

Kolesa z direktnim prenosom za velodrom, brez specialnih koles in nastavkov za krmilo. 

 

6.05.3. Prenosi: 

Prenos je omejen na max 6,83m. 
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6.06. Mlajše mladinke 

6.06.1. Seznam disciplin in max št. nastopajočih: 

Velodrom dolžine 250m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Zasledovalno 2000 m neomejeno 

200m kronometer 200 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 8x sprint 40 krogov neomejeno 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 20 krogov neomejeno 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  /  neomejeno 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

20 krogov neomejeno 

 

Velodrom dolžine 400m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Zasledovalno 2000 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 6x sprint 30 krogov neomejeno 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 15 krogov neomejeno 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  /  neomejeno 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

15 krogov neomejeno 

 

6.06.2. Oprema: 

Kolesa z direktnim prenosom za velodrom, brez specialnih koles in nastavkov za krmilo. 

 

6.06.3. Prenosi: 

Prenos je omejen na max 6,40m 
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6.07. Mladinci 

6.07.1. Seznam disciplin in max št. nastopajočih: 

Velodrom dolžine 250m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Sprint 200m 4 

Zasledovalno 3000 m 4 

Zasledovalno ekipno 4000m 4 

1000m kronometer 1000m 4 

500m kronometer 500 m 4 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 6x sprint 60 krogov 4 

Ekipni sprint 3 krogi 3 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 30 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  / 4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

30 krogov 4 

 

Velodrom dolžine 400m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Sprint 200m 4 

Zasledovalno 3000 m 4 

Zasledovalno ekipno 4000m 4 

1000m kronometer 1000m 4 

500m kronometer 500 m 4 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 8x sprint 40 krogov 4 

Ekipni sprint 3 krogi 3 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 30 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  / 4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

30 krogov 4 

 

6.07.2. Oprema: 

Kolesa z direktnim prenosom za velodrom po pravilniku UCI. Organizator ima na tekmovanjih, ki so 

vpisani v nacionalni koledar pravico omejiti nivo opreme. Sprememba mora biti potrjena s strani 

pristojnega odbora KZS. 

 

6.07.3. Prenosi: 

Ni omejitev prenosa 

 

 

https://www.uci.org/docs/default-source/equipment/clarificationguideoftheucitechnicalregulation-2018-05-02-eng_english.pdf?sfvrsn=fd56e265_92


NACIONALNI TEHNIČNI PRAVILNIK KZS – VELEDROM (verzija 2020.17..02)                                                                                                                                  

 
 

www.kolesarska-zveza.si 

 

12 

6.08. Mladinke 

6.08.1. Seznam disciplin in max št. nastopajočih: 

Velodrom dolžine 250m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

200m kronometer 200 m neomejeno 

Zasledovalno 2000 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 5x sprint 40 krogov neomejeno 

Ekipni sprint 2 kroga 2 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 20 krogov neomejeno 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

20 krogov neomejeno 

 

Velodrom dolžine 400m 

NAZIV Dolžina 
max št. tekmovalcev 
na posamezni klub 

Sprint 200m neomejeno 

Zasledovalno 2000 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 6x sprint 30 krogov neomejeno 

Ekipni sprint 2 kroga 2 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 15 krogov neomejeno 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

15 krogov neomejeno 

 

6.08.2. Oprema: 

Kolesa z direktnim prenosom za velodrom po pravilniku UCI. Organizator ima na tekmovanjih, ki so 

vpisani v nacionalni koledar pravico omejiti nivo opreme. Sprememba mora biti potrjena s strani 

pristojnega odbora KZS. 

 

6.08.3. Prenosi: 

Ni omejitev prenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uci.org/docs/default-source/equipment/clarificationguideoftheucitechnicalregulation-2018-05-02-eng_english.pdf?sfvrsn=fd56e265_92
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6.09. Člani 

6.09.1. Seznam disciplin in max št. nastopajočih: 

Velodrom dolžine 250m 

NAZIV Dolžina 
max št. Tekmovalcev 

na posamezni klub 

Sprint 200m 4 

Zasledovalno 4000 m 4 

Zasledovalno ekipno 4000m 4 

1000m kronometer 1000m 4 

500m kronometer 500 m 4 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 8x sprint 80 krogov 4 

Ekipni sprint 3 krogi 3 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 40 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  / 4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

40 krogov 4 

 

Velodrom dolžine 400m 

NAZIV Dolžina 
max št. Tekmovalcev 

na posamezni klub 

Sprint 200m 4 

Zasledovalno 4000 m 4 

Zasledovalno ekipno 4000m 4 

1000m kronometer 1000m 4 

500m kronometer 500 m 4 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 12x sprint 60 krogov 4 

Ekipni sprint 3 krogi 3 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 30 krogov 4 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  / 4 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

30 krogov 4 

 

6.09.2. Oprema: 

Kolesa z direktnim prenosom za velodrom po pravilniku UCI. Organizator ima na tekmovanjih, ki so 

vpisani v nacionalni koledar pravico omejiti nivo opreme. Sprememba mora biti potrjena s strani 

pristojnega odbora KZS. 

 

6.09.3. Prenosi: 

Ni omejitev prenosa 

 

 

https://www.uci.org/docs/default-source/equipment/clarificationguideoftheucitechnicalregulation-2018-05-02-eng_english.pdf?sfvrsn=fd56e265_92
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6.10. Članice 

6.10.1. Seznam disciplin in Max št. nastopajočih: 

Velodrom dolžine 250m 

NAZIV Dolžina 
max št. Tekmovalcev 

na posamezni klub 

Sprint 200m neomejeno 

Zasledovalno 3000 m neomejeno 

Zasledovalno ekipno 4000m 4 

200m kronometer 200 m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

1000m kronometer 1000m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 8x sprint 80 krogov neomejeno 

Ekipni sprint 2 kroga 2 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 30 krogov neomejeno 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  / neomejeno 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

30 krogov neomejeno 

 

Velodrom dolžine 400m 

NAZIV Dolžina 
max št. Tekmovalcev 

na posamezni klub 

Sprint 200m neomejeno 

Zasledovalno 3000 m neomejeno 

Zasledovalno ekipno 4000m 4 

1000m kronometer 1000m neomejeno 

500m kronometer 500 m neomejeno 

Dirka točke (24 nastopajočih) - 8x sprint 40 krogov neomejeno 

Ekipni sprint 2 kroga 2 

Dirka na končni cilj (24 nastopajočih) 25 krogov neomejeno 

Dirka na izločanje (24 nastopajočih)  / neomejeno 

Tempo dirka (24 nastopajočih) 
(1 točka vsak krog)  

25 krogov neomejeno 

 

 

6.10.2. Oprema: 

Kolesa z direktnim prenosom za velodrom po pravilniku UCI. Organizator ima na tekmovanjih, ki so 

vpisani v nacionalni koledar pravico omejiti nivo opreme. Sprememba mora biti potrjena s strani 

pristojnega odbora KZS. 

 

6.10.3. Prenosi: 

Ni omejitev prenosa 

https://www.uci.org/docs/default-source/equipment/clarificationguideoftheucitechnicalregulation-2018-05-02-eng_english.pdf?sfvrsn=fd56e265_92
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6.11. Informativna tabela prenosov 
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  

 

7. Ostale določbe: 

7.01.1. Prenosi: 

a) Merijo se vsem nastopajočim pred startom posamezne kategorije ali po cilju prvouvrščenim ali 

naključno izbranim kolesarjem. 

b) O načinu merjenja prenosov odloča sodniški zbor. 

c) Organizator dirke je dolžan zagotoviti pogoje za merjenje prenosov pred startom in po cilju 

posameznih kategorij.  

d) 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. 

e) Če v isti dirki nastopajo različne kategorije (npr. mlajši mladinci, starejše mladinke in članice), 

vsaka kategorija uporablja svoje prenose. 

f) Za uporabo pravilnih prenosov je odgovoren trener tekmovalcev/tekmovalk. Neupoštevanje 

pravilnika glede prenosov se kaznuje z dvomesečnim odvzemom licence (oziroma za najmanj štiri 

dirke nacionalnega koledarja KZS ali reprezentančne nastope) dotičnemu tekmovalcu/tekmovalki 

in odgovornemu trenerju. 

 

7.01.2. Pravila vožnje na tekmovanjih na velodromu: 

• Vsak udeleženec se mora ravnati po pravilniku UCI za velodrom.  

• Na velodromu je dovoljena izključno vožnja v levo (v nasprotni smeri urinega kazalca). 

• Prepovedano je prehitevanje po notranji strani, razen v sprintu če je dovolj prostora na ciljni 

ravnini. 

• V sprintu spremembe linije niso dovoljene. 

• Med vožnjo je vedno potrebna popolna kontrola nad kolesom. Vsaj ena roka mora biti vedno 

na krmilu ali nastavkih. 

• Držanje ali potiskanje sotekmovalca ali konkurenta ni dovoljeno, razen v disciplini Madison. 
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• Namerni dotiki ali naslanjanje na konkurente, sotekmovalce ali zaščitno ograjo med 

tekmovanjem niso dovoljeni. 

• Kolesar, ki je bil udeležen v padec, lahko dirko nadaljuje na poziciji ki jo je imel pred padcem. 

Pomaga se mu lahko samo ponovno povzpeti na kolo.  

 

7.01.3. Nedovoljene ekipne taktike 

• Na velodromu se dirka individualno. 

• Priprava sprinta sotekmovalcu. 

• Namerno oviranje, zapiranje, zadrževanje, zaustavljanje in onemogočanje drugih 

tekmovalcev. 

• Sklepanje kakršnih koli dogovorov z drugim kolesarjem na škodo tretjega ni dovoljeno. 

 

8. Oprema 

8.01.  

Vsa oprema (kolesa, čelada, tekmovalna oblačila) mora biti v skladu z UCI pravilnikom za velodrom. 

Organizator ima na tekmovanjih, ki so vpisani v nacionalni koledar pravico omejiti nivo opreme. 

Sprememba mora biti potrjena s strani pristojnega odbora KZS. 

 

8.02. Kronometer kolesa 

V kategorijah mlajših mladincev/mlajših mladink in dečkov/deklic uporaba specialnih koles za 

kronometer ter pripadajočih aerodinamičnih dodatkov (kronometer krmila, nastavki in podaljški 

krmil kakršnekoli oblike) ni dovoljena. 

 

8.03. Obroči 

V kategorijah mlajših mladincev/mlajših mladink in dečkov/deklic je maksimalna dovoljena višina 

obroča 55 mm. 

 

8.04. Čelada 

Uporaba a-testirane 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!) 

 

8.05. Kolesarski računalniki 

Uporaba kolesarskih računalnikov je dovoljena, vendar mora biti nameščena na mestu, ki ni vidno za 

druge tekmovalce.  
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9. Državna prvenstva 

9.01. Discipline državnih prvenstev za vse kategorije so navedene v členu 6 oziroma v razpisu 

tekmovanja. 

 

9.02. Na državnem prvenstvu imajo pravico nastopa vsi tekmovalci/tekmovalke, ki so državljani 

republike Slovenije. Maksimalno število nastopajočih v posamičnem skupinskem tekmovanju je 24. 

Če se pojavijo potrebe po omejevanju števila nastopajočih v posamezni kategoriji, bo pristojni odbor 

izdelal kriterije za nastop na DP.  

 

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

 

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

tri. Organizator mora poskrbeti, da za odrom za zmagovalce: 

1. visi zastava republike Slovenije 

2. visi zastava Kolesarske zveze Slovenije 

3. postavi oglasni pano Kolesarske zveze Slovenije 

 

9.05. 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 zlato medaljo,  drugo in tretje uvrščeni/uvrščena pa srebrno in bronasto 

medaljo KZS. Podelitev mora biti izvedena med sklopi posameznih tekmovanj in končna najkasneje v 

30-ih minutah po končani zadnji dirki. 

 

9.06. Na državnih prvenstvih ni predpisanih denarnih nagrad. 

 

9.07. Rezultati državnih prvenstev so veljavni ne glede na število nastopajočih 

tekmovalcev/tekmovalk v posamezni kategoriji. 

V skladu s Kriteriji OKS pa za status kategoriziranega športnika velja, da se dosežki na državnem 

prvenstvu upoštevajo pod pogojem, da v posamezni kategoriji nastopi vsaj šest (6) 

tekmovalcev/tekmovalk in da so najmanj štirje (4) uvrščeni (OKS - Pogoji, pravila in kriteriji za 

registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, 1.5.2017, člen 1.3.3.4 – Konkurenca, 

alineja 4). 

 

9.08. Stroške organizacije državnega prvenstva krije organizator. KZS krije stroške doping kontrole in 

medalj. 

 

9.09. Kadar nastopa več kategorij v isti dirki, se rezultate državnega prvenstva naredi ločeno po 

kategorijah. 
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10. Tehnični delegat 

10.01. Na vseh državnih prvenstvih v vseh disciplinah in kategorijah mora biti prisoten nacionalni 

tehnični delegat, ki ga delegira OCK. 

Na ostalih dirkah nacionalnega koledarja tehnični delegat ni obvezen, je pa priporočljiv predvsem na 

dirkah, ki so prvič v koledarju KZS – Ock in/ali jih organizira nov organizator/klub. 

 

10.02. Tehnični delegat ni član sodniškega zbora. 

 

10.03. Naloge tehničnega delegata na DP so: 

- da je prisoten na tehničnem sestanku pred DP 

- preveri in nadzoruje skladnost DP z razpisom, nacionalnim tehničnim pravilnikom in UCI pravili 

- opozarja organizatorja na ta pravila in mu svetuje pri organizaciji DP 

- svetuje organizatorju pri organizaciji prireditve, varovanju in zavarovanju DP 

- svetuje in sodeluje pri izpeljavi DP, s poudarkom na varnosti prireditve. 

- skrbi, da podelitve potekajo v skladu s protokolom nacionalnega tehničnega pravilnika za velodrom 

 

10.04. Na dirkah, kjer prisotnost tehničnega delegata ni potrebna, naloge tehničnega delegata 

opravlja predsednik sodniškega zbora. 

 

10.05. KZS mora organizatorja DP obvestiti o tem, kdo je delegirani tehnični delegat na posameznem 

DP. 

 

10.06. Organizator je dolžan zagotoviti tehničnemu delegatu dostop do prizorišča in dirke ter vseh 

potrebnih informacij, ki se nanašajo na organizacijo DP.  

 

10.07. Tehnični delegat mora o poteku DP poročati OCK-ju - velodrom, pri čemer mora biti pozoren 

na: 

- potek tekmovanja: nepravilnosti, incidenti, varnostni zapleti, pritožbe, pripombe, sankcije… 

- pogojih za tekmovanje: razmere v objektu, stanje objekta, prireditveni prostor in prostor za 

podelitve, parkirišča za vozila ekip, garderobe, boksi za ekipe… 

 

10.08. Tehnični delegat je dolžan preveriti rezultate, preden se ti objavijo. 

 

10.09. Tehnični delegat ima pravico do povračila stroškov za svoje delo s strani KZS-OCK. 

 

11. 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. 
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12. Vedenje in odgovornost uporabnikov velodroma 

• Ne glede, ali gre za trening ali tekmovanje, vsak udeleženec nastopa na lastno odgovornost. V 

primeru mladoletnih oseb odgovarja odgovorna oseba ekipe ali posameznika. 

• Nastopajoč morajo objekt in opremo uporabljati v skladu s hišnim redom, navodilih 

organizatorja in v slogu dobrega gospodarja. 

• Organizator ne odgovarja za nastalo škodo in poškodbe, ki so posledica ravnanj, ki niso v 

skladu z hišnim redom, navodili organizatorja, nezgodah med tekmovanji ter nastalo škodo in 

poškodbe izven prireditvenega prostora. 

• Vsak udeleženec mora z opremo in objektom ravnati v slogu dobrega gospodarja ter v skladu 

s hišnim redom Olimpijskega centra Novo mesto. 

• Hoja pa stezi ni dovoljena 

• Veriga na kolesu mora biti čista in suha. Mazanje verig pred vožnjo ni dovoljeno 

• Ko so hkrati na objektu prisotni kolesarji in atleti mora vsak upoštevati navodila odgovornih 

oseb in ne namerno ovirati drugih uporabnikov. Odgovorne osebe so dolžne podati ustrezna 

navodila svojim varovancem za nemoten potek dela vseh udeležencev na objektu. 

 

 

 

 

Ljubljana, 17. februar 2020      

Kolesarska zveza Slovenije 

             Odbor za cestno kolesarstvo  

https://www.znm.si/Portals/w/adam/nnDoc/e7PljMKLrkap4CHIJToWJQ/Attachments/HISNI%20RED.pdf

