
VZPON NA TRI KRALJE 2018 
RAZPIS ZA KOLESARJE    

ORGANIZATOR: 
 
Športno društvo Tinje 
Veliko Tinje 33 
2316 Zg. Ložnica 
 
DATUM: nedelja, 26. avgust 2018 
START: ob 10:00 uri pred tovarno IMPOL na nadmorski višini 300 m 
CILJ: pred penzionom Jakec Trije Kralji na nadmorski višini 1180 m 
 
PROGA: 
Dolžina proge je 15,5 km z višinsko razliko 880 m. Cestišče je v celoti asfaltirano. Vzpon se 
prične z letečim startom pri Lovski koči Gams na Zgornji Bistrici (14 km). 
 
 
KATEGORIJE: 

  Kategorija Leto rojstva Starost 
Dečki D A 2004 in mlajši  14 let in mlajši 
        
Amater A A 2003-1989 od 15 do 29 let 
        
Master A 1988-1984 od 30 do 34 let 
 B 1983-1979 od 35 do 39 let 
 C 1978-1974 od 40 do 44 let 
 D 1973-1969 od 45 do 49 let 
 E 1968-1964 od 50 do 54 let 
 F 1963-1959 od 55 do 59 let 
 G 1958-1954 od 60 do 64 let 
 H 1953 in starejši od 65 let naprej 
        
Ženske Ž A 1984 in mlajše  do 34 let 
 Ž B 1983-1969  od 35 do 49 let 
  Ž C 1968 in starejše od 50 let naprej 
        
ELITE ELITE Kolesarji z ELITE 

licenco 
 

 
 



 
Pokale prejmejo: 
-1. mesto absolutno moški, 
-1. mesto absolutno ženske, 
-1., 2., 3. mesto v kategoriji, 
-1., 2., 3. mesto ekipno, 
-najštevilčnejša ekipa, 
-najštevilčnejša družina, 
-najstarejši udeleženec, 
-najmlajši udeleženec, 
-najstarejša udeleženka, 
-najmlajša udeleženka 
 
V ekipnem tekmovanju lahko sodelujejo ekipe, ki štejejo 5 članov. Zmaga ekipa, katere 
seštevek časov vseh članov je najmanjši. Za ekipno tekmovanje se ekipe prijavijo na dan 
prireditve s posebno prijavnico. 
 
 
STARTNINA IN NAGRADE: 
 
PREDPRIJAVA (do 17.8.2018): 
 
CENA: 10€ 
NAGRADA: Buff-kolesarska rutka, topla malica na cilju, merjenje časa s čipi, osvežilni napitki 
in hrana na postojankah 
 
Lastniki olimpijske kartice in otroci do 14 let imajo 20% popusta 
 
Člani ŠD Tinja, ki so poravnali članarino do 29.6.2018 se prijavijo preko spletne prijave, 
plačajo preko TRR. Cena 5€. 
 
NA DAN PRIREDITVE 
 
CENA: 10€ 
NAGRADA: Topla malica na cilju, merjenje časa s čipi, osvežilni napitki in hrana na 
postojankah 
 
Vsi udeleženci prav tako dobijo tehnično pomoč na progi, zdravniško pomoč, popolno zaporo 
ceste, prevoz osebne prtljage na cilj, sodelujejo v žrebanju praktičnih nagrad. 
 
 



PRIJAVA: 
NA DAN PRIREDITVE na štartnem prostoru od 7.30 do 9.30 ure. 
 
PREDPRIJAVE sprejemamo do 17.08.2018 na naslednjih prijavnih mestih: 
 
 
" Gostilna planinski Orglec, Veliko Tinje 12, 2316 Zgornja Ložnica, tel.: +386 (0)31 333 950 
" Preko spletne prijave : www.sd-tinje.com. Prijava preko spleta je potrjena, ko je plačana 
startnina. Startnino nakažite na TRR Športnega društva Tinje 
" PODATKI ZA PLAČILO ŠTARTNINE preko TRR 
 
TRR: 0443 0000 1091 170 pri NKBM  
Prejemnik: ŠD Tinje 
Namen: Startnina Trije Kralji 2018 
 
 
Če boste preko TRR vplačali za več oseb, prosimo, da to sporočite na e-naslov 
sdtinje@gmail.com ali pošljete seznam oz. prijavnico na naslov ŠD TINJE, Veliko Tinje 33, 
2316 Zgornja Ložnica. 
 
 
PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK: 
Startne številke udeleženci prevzamejo v nedeljo, 26.8. od 7.30 do 9.30 ure, na posebej 
označenem prevzemnem mestu, na štartnem prostoru pred tovarno Impol v Slovenski 
Bistrici. 
 
 
KONTROLA - DISKVALIFIKACIJA: 
Vsak tekmovalec mora imeti na krmilu kolesa pritrjeno startno številko. Če bo tekmovalec 
startal pred uradnim startom, bo avtomatično diskvalificiran. V letu 2018 ne dopuščamp več 
čakanje tekmovalcem pred letečim štartom. Vsi tekmovalci se morajo udeležiti zaprte vožnje 
do letečega štarta. Prav tako v listo rezultatov ne bodo uvrščeni udeleženci, ki ne bodo imeli 
nameščene startne številke v skladu s tem razpisom. 
 
 
PREVOZ OSEBNE PRTLJAGE na CILJ: 
Organizator bo poskrbel za prevoz osebne opreme, ki jo boste lahko oddali na za to posebej 
označenem prostoru, najkasneje 30 minut pred startom. Vsa posamezna spremljevalna 
vozila bodo morala odpeljati najmanj 30 minut pred startom. Med tekmovanjem bo popolna 
zapora ceste za ves promet. 
 



 
RAZGLASITEV REZULTATOV: 
Tekmovanje bo potekalo v skladu z vsebino tega razpisa. Neuradni rezultati bodo izobešeni 
po končanem tekmovanju na prireditvenem prostoru. Uradni rezultati bodo objavljeni na 
spletni strani www.sd-tinje.com 
 
Razglasitev rezultatov bo 1 uro po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, oz. predvidoma ob 
13.00 uri pred Penzionom Jakec na Treh Kraljih, na posebej označenem prostoru.  
 
 
NAGRADE: 
REKORD proge : 
Kategorija ELITE 100,00 EUR. Dosedanji rekorder proge 33.02, Robert Vrečer 
Kategorija AMATER, MASTER, ŽENSKE (vsi skupaj) 100€. Dosedanji rekord proge 36.10, Igor 
Kopše 
 
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO: 
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Tekmovalce bo spremljalo reševalno 
vozilo, ki bo vozilo za zadnjim tekmovalcem in se bo pomaknilo naprej samo, če bo potrebno 
nujno posredovanje. Zdravstveno varstvo se bo končalo po prihodu zadnjega tekmovalca v 
cilj. Pri vračanju v dolino zdravniška ekipa ne bo več na razpolago. 
 
 
SPLOŠNA DOLOČILA: 
S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal na prijavnico resnični. Izjavlja, da 
je zdrav, vsestransko pripravljen na aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo 
vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na 
tveganja v zvezi z udeležbo na tej prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih 
koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove 
podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih 
zahteval kakršno koli povračilo. 
 
Vzpon bo potekal v skladu s pogoji tega razpisa. 
Ob progi bodo organizirane tri okrepčevalnice na katerih bodo brezalkoholne osvežilne 
pijače, sadje, čokoladice. 
 
 
POGOJI UDELEŽBE: 
" udeleženec vzpona je vsakdo, ki se prijavi in plača startnino; 
" s plačilom startnine udeleženec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa; 



" prireditve se lahko udeležijo vsi kolesarji, ki so sposobni v 3 urah prevoziti progo; 
" osebe do 15. leta starosti se lahko vzpona udeležijo samo v spremstvu staršev, skrbnikov ali 
trenerja; 
" za vse udeležence je uporaba varnostne čelade obvezna; 
" vsi udeleženci vzpona so udeleženci v cestnem prometu in vozijo po cestnoprometnih 
predpisih in na lastno odgovornost; 
" organizator ne odgovarja za morebitno povzročeno škodo na ljudeh in materialu; 
" vsak udeleženec mora imeti vidno pripeto startno številko na krmilu kolesa; 
" med 10:00 in 11:30 uro velja na relaciji Slovenska Bistrica - Veliko Tinje - Trije Kralji popolna 
zapora ceste za vse udeležence v prometu; 
" ogrevanje na progi pred tekmovanjem ni dovoljeno; 
" potek proge bo označen s talnimi označbami na vozišču in ponekod s smernimi tablami; 
" organizator si pridržuje pravico spremembe razpisa do ene ure pred tekmovanjem. 
 
 
DOSTOP DO STARTA:  
Na avtocesti izberete izvoz Slovenska Bistrica Jug. V krožišču peljete naravnost, v naslednjem 
krožišču zavijete desno. Na drugem semaforju (center mesta) zavijete levo, z vožnjo 
nadaljujete do tovarne IMPOL, kjer boste opazili štartno mesto.  
 
 
INFORMACIJE: 
ŠD TINJE, Veliko Tinje 33, 2316 Zg. Ložnica 
" 041 885 673 Marko 
 
internet: www.sd-tinje.com 
e-mail: sdtinje@gmail.com 


