
ŠŠTTAARRTT  
Ob 10. uri v Poljanah nad Škofjo Loko. Dolžina proge je 

10 km, z višinsko razliko 650 m. 
 

CCIILLJJ  
Na smučišču Grebljica – Stari vrh. 

 

KKAATTEEGGOORRIIJJEE  
 

 
 

 

Kolesarska dirka šteje tudi za občinsko prvenstvo občine 
Gorenja vas – Poljane. Prvi trije tekmovalci v občinskih 

kategorijah prejmejo medalje. 
 

 

Prav tako se dirka točkuje za »Pokal polanskih puklov« 
(PPP), v katerem so še dirke na Pasjo ravan, Javorč, 
Lubnik in Blegoš. Zmagovalci v petih moških in dveh 
ženskih kategorijah, na vsaki dirki prejmejo nagrade. 

 
 

PPRRIIJJAAVVEE  iinn  ŠŠTTAARRTTNNIINNAA  
Preko spletnega portala: http://www.prijavim.se in na dan 

prireditve od 8.00 do 9.35 ure. Prijavnina znaša 15 EUR, za 

člane ŠD Poljane je prijavnina 10 EUR. 
 

NNAAGGRRAADDEE  
Zmagovalec v vsaki kategoriji prejme pokal drugo in tretje 

uvrščeni pa medaljo. Prve tri ekipe prejmejo pokale. 

Vsi tekmovalci prejmejo praktično darilo,  
hladen napitek in topli obrok. 

Za rekorden čas proge se v obeh kategorijah  
podeljuje praktična nagrada. 

 

Absolutno najboljša časa proge:  

moški, 25:09,0 Matej Kimovec  

ženske, 29:56,6 Špela Škrajnar 
 

PPRRAAVVIILLAA  
Tekmovanje poteka po pravilih UCI in KZS. Vozi se po 

cestno prometnih predpisih. Spremljanje tekmovalcev z 

motornimi vozili ni dovoljeno, razen  

rediteljev in organizacijskega osebja.  

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

Organizator ne nosi odgovornosti za škodo, povzročeno med 
tekmovalci in povzročeno tretji osebi. 

Organizator si pridržuje pravico sprememb razpisa do ene ure 
pred začetkom tekmovanja. 

 

TEKMOVALCI MORAJO OBVEZNO NOSITI 

KOLESARSKO ČELADO! 
 

RRAAZZGGLLAASSIITTEEVV  
Razglasitev rezultatov, podelitev nagrad (pokalov, medalj) in 

žrebanje praktičnih nagrad bo pred kulturnim domom v  
Poljanah, eno uro po tekmovanju, ob 12.15 uri.  

 

DDOODDAATTNNEE  IINNFFOORRMMAACCIIJJEE  
Aleš Hren         GSM: 041 255 681 

Andrej Dolenc   GSM: 031 316 681 
 
 

Športno društvo Poljane 

Poljane 77 

4223 Poljane nad Škofjo Loko 
 

ee--mmaaiill::  ddiirrkkaa..ppoolljjaanneessttaarriivvrrhh@@ggmmaaiill..ccoomm  

hhttttpp::////wwwwww..ssddppoolljjaannee..ssii  
  

OOrrggaanniizzaattoorr  

 
  

kkoolleessaarrsskkaa  sseekkcciijjaa  IInndduu  TTeeaamm  
  

RRAAZZPPIISS  
 

1177..  CCEESSTTNNOO  GGOORRSSKKAA  DDIIRRKKAA    

PPOOLLJJAANNEE  ––  SSTTAARRII  VVRRHH  
 

ZZAA  PPOOKKAALL  SSLLOOVVEENNIIJJEE  
 

 
  

SSOOBBOOTTAA,,  1155..  JJUULLIIJJ  22001177,,  OOBB  1100..  UURRII

 

1 AMATERJI 2002 - 1988 15-29 

2 MASTER A 1987 - 1983 30-34 

3 MASTERS B 1982 - 1978 35-39 

4 MASTERS C 1977 - 1973 40-44 

5 MASTERS D 1972 - 1968 45-49 

6 MASTERS E 1967 - 1963 50-54 

7 MASTERS F 1962 - 1958 55-59 

8 MASTERS G 1957 - 1953 60-64 

9 MASTERS H 1952 - 1948 65-69 

10 MASTERS I 1947 in starejši nad 70 

11 ŽENSKE A 2002 - 1983 15-34 

12 ŽENSKE B 1982 - 1968 35-49 

13 ŽENSKE C 1967 in starejše nad 50 

14 MTB MOŠKI 2002 in starejši nad 15 

15 MTB ŽENSKE 2002 in starejše nad 15 

http://www.prijavim.se/
http://www.sdpoljane.si/


»Pokal Polanskih Puklov« je točkovanje petih kolesarskih dirk-vzponov, ki jih lokalni organizatorji prirejamo na 
območju Poljanske doline na Gorenjskem. Osnovni moto pokala je udeležencem predstaviti lepote in zanimivosti 
škofjeloškega hribovja, ki je prepleteno s cestami, potmi, stezami, predvsem pa ustvarjalnimi in prijaznimi domačini. 
Vse to pa je tisto bistvo, ki ga kolesarji iščejo na svojih potepanjih po ne-odkritih, ne-raziskanih kotičkih Slovenije! 

 
 

 
 

 
 
 
Datum, kraj-vzpon, organizator, karakteristike in rekorderja posameznega vzpona 
 

15.07.2017 Stari vrh, ŠD Poljane (10km, 650mvr, rekorderja: Matej Kimovec - 25:09 min, Špela Škrajnar  - 29:57 min) 

23.07.2017 Pasja ravan, ŠD Špik Lučine (11km, 550mvr, rekorderja: Luka Tavčar - 24:08 min, Laura Šimenc - 29:04 min) 
19.08.2017 Javorč, ŠD sv. Urban (10km, 499mvr, rekorderja: Borja Jelič - 19:48 min, Laura Šimenc - 23:33 min) 
10.09.2017 Lubnik, T4M - ŠZ Šk. Loka (10km, 400mvr, rekorderja: Luka Tavčar - 16:44 min, Laura Šimenc - 19:07 min) 
17.09.2017 Blegoš, ŠD Marmor Hotavlje (13km, 980mvr, rekorderja: Robert Vrečer - 39:27 min, Tanja Žakelj - 49:50 min)  

 

Prijave 
 

Brez dodatne prijave. Velja oblika in način prijave, kot jo ima običajno posamezni organizator.   
Brez dodatne štartnine. Velja običajna štartnina posameznega organizatorja.  
     

Kategorije in točkovanje 
 

Moški do 30 let  (1987 in mlajši)  Ženske do 30 let (1987 in mlajše) 

Moški 31-40 let (1977-1986)  Ženske 31-45 let (1972-1986) 

Moški 41-50 let (1967-1976)  Ženske nad 45 let (1971 in starejše) 

Moški 51-60 let (1957-1966)    

Moški nad 60 let (1956 in starejši)    
 

Udeleženci pokala so vsi, ki štartajo na posameznem vzponu. Udeleženec pokala lahko štarta na enem ali več vzponih. 
Več štartov, več možnosti za zbiranje točk. Točke, pridobljene na posameznih vzponih, se med seboj seštevajo. 
Za točkovanje se uporabi t.i. smučarski sistem. Na vsakem vzponu točke dobi prvih 30 tekmovalcev v posamezni 
kategoriji. Prvi dobi 100 točk, drugi 80, itd. 
 

Kriterij za končno razvrstitev pokala (v primeru enakega števila točk; velja le za določitev prvih treh v posamezni kategoriji oz. absolutno): 

1. število osvojenih točk / 2. število štartov v pokalu / 3. število boljših uvrstitev v kategoriji / 4. boljša uvrstitev ob večjem številu 

tekmovalcev v kategoriji 

 

Nagrade 
 

Na vsakem posameznem vzponu dobi prvi v kategoriji pokala nagrado organizatorja (ne glede na trenutno skupno 
uvrstitev v pokalu). Na koncu (po zadnjem vzponu) dobijo prvi trije v vsaki kategoriji medalje in praktične nagrade. 

Enako bodo na koncu nagrajeni tudi najboljši trije (m/ž) v absolutni konkurenci-točkovanju.  
 

Splošna določila 
 

Za posamezen vzpon veljajo pogoji in določila posameznega organizatorja, razen tista, ki so posebej določena v 
razpisu pokala. Za pokal veljajo rezultati članskih razdalj na posameznem vzponu. Razpis, vse informacije ter vmesni 

rezultati in točkovanje pokala bodo objavljeni na spletnih straneh vseh organizatorjev in FB profilu pokala. 
 

Informacije-organizatorji 
 

Športno društvo Poljane (Stari Vrh) – Andrej Dolenc, 031/316-681, info@sdpoljane.si, www.sdpoljane.si 

Športno društvo sv. Urban (Javorč) – Blaž Možina, 031/383-324, sdsvetiurban@gmail.com, http://sites.google.com/site/sdsvetiurban 

Športno društvo Špik Lučine (Pasja ravan) – Miha Alič, 031/607-479, miha.alic@hotmail.com 

Športna zveza Šk. Loka – T4M (Lubnik) – Igor Drakulič, 041/344-138, igor@drakulic.eu, www.lubnik.si  
Športno društvo Marmor Hotavlje (Blegoš) – Niko Stržinar, 051/214-751, info@sdmh.si, www.sdmh.si  
   

 

TIMING Poljane (obdelava rezultatov)                

info@timingpoljane.si, www.timingpoljane.si 

Športno društvo 
Špik Lučine 


