
                                                                                                                                                            

                                                                                    

 

 

 

RAZPIS 
za kolesarsko dirko 

 
 

 
 
 
 

Organizator: Organizator: KK Rogla 
Naslov: Spodnje Stranice 32 
Pošta: 3206, Stranice 
Telefon: 031 402 636                           Davčna številka:  91931649             TRR: SI56 6100 0001 6767 282 
Kontaktna oseba: Matej Fijavž           tel: 031 402 636                                 e-naslov: kk.rogla@gmail.com 

 

Trasa dirke: Mesto starta: Zreče- pri Gasilnem domu in športni dvorani 
Trasa: Zreče, Loška gora, Rogla 
Dolžina trase ali kroga: 13.6 km 
Višinska razlika trase ali kroga: 1100m 

 

Kategorije: 
 
 
 
 
 
 

Amater, Master ABCDEFGHIJ, Ženske ABCD, dečki in deklice (brez licence) 
Amater od 2004 do 1991       Master F od 1965 do 1961 Ženske A od 2005 do 1986 Moški MTB do 1980 

Master A 1990 do 1986          Master G od 1960 do 1956 Ženske B od 1985 do 1971 Moški MTB 1979 in naprej 

Master B 1985 do 1981       Master H od 1955 do 1951 Ženske C od 1970 do 1961 Ženske MTB do 1980 

Master C 1980 do 1976      Master I od 1950 do 1946 Ženske D od 1960 in starejše Ženske MTB 1979 in naprej 

Master D od 1975 do 1971     Master J od 1945 in starejši ELITE-profi-enotna kategorija Dečki do 16 let (brez licence) 

Master E od 1970 do 1966     E-Bike enotna kategorija Deklice do 16 let (brez licence) 
 

 

Dolžina proge     
in čas starta*: 

Kategorija Dolžina proge Čas starta 

Master ABCDEFGHIJ  
13,6 km 
 

 
10:00 (leteči štart- Hotel pod Roglo) 
 
9:55 (štart pri prijavah- športna dvorana) 
E-BIKE in Elite startajo pred drugimi 

Amater 

Ženske ABCD 

Dečki in deklice, brez 
licence 

MTB in E-bike, ELITE izven konkurence za PSLO 
                                            *Tekmovalci morajo biti na označenem mestu vsaj 15 minut pred predvidenim startom. 

Nagrade: V skladu s pravili KZS. Rekord proge znaša 36:49 minut. Prvi trije po kategorijah prejmejo pokale. Vsak 
udeleženec, ki uspešno prevozi progo bo na cilju prejel majico in malico ter pijačo. 
 

 

Pisarna dirke: Športna dvorna osnovne šole Zreče (Šolska cesta 3, 3214 Zreče) 

 

Prijave: Startnina znaša 15 € v pred prijavi do 20.8.2020 do 24h (preko http://prijavim.se), plača se na TRR: SI56 6100 0001 
6767 282, SKLIC:  Rogla2020. Startnina mora biti za pred prijavo tudi plačana do 20.8.2020 do 24h 
Startnina za prijavo na dan prireditve znaša 18€ (za člane KZS 15€). Prijave se sprejemajo v pisarni dirke od 7.30 do 
9ure. Otroci do 15 let plačajo polovično startnino.  

Tekmovalni 
predpisi: 

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa. Tekmovalci so obvezni, da se 
odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico 
spremembe tega razpisa.  

Ostale določbe: V času tekmovanja bo na trasi Hotel po Roglo popolna zapora ceste od 10.00 – 11.00 ure. Tekmovalci vozijo na lastno 
odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim 
osebam.  

Razglasitev 
rezultatov: 

Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov 
pa 20 min po objavi neuradnih rezultatov. Rezultati bodo dostopni preko »Prijavim.se«, KZS in preko spletne strani 
organizatorja. 

Pritožbe: Pri glavnem sodniku v 15 minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji 20€. 

28. skok na Roglo 

Državno prvenstvo in pokal Slovenije za amaterske kategorije-cestno 

kolesarstvo 

Sobota, 22. avgust 2020 

http://prijavim.se/


 

 

 

Situacijska skica trase:  

 

 

 

Profil trase: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                            

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Priporočila NIJZ -Sanitarij na prireditvenem prostoru ni. Uporabljajo se lahko v bližnjih lokalih, hotelih ali na 
bencinskih črpalkah.  
 
-Vhod in izhod do prireditvenega prostora bodo urejali reditelji. Prostor bo urejen s trakovi 
in stožci za pravilno razvrščanje in gibanje. Za varnostno razdaljo bomo uporabili napisne 
table in pomoč rediteljev, ki jih bodo opozarjali udeležence.  
 
-Skrbeti je potrebno za red in čistočo, celotna prireditev se bo izvajala na prostem, hrane 
se ne bom delilo, udeleženci se bodo gibali z varnostno razdaljo.  
 
Dogodka se lahko udeležijo zgolj zdrave osebe, ter da se upošteva fizična razdalja med 
udeleženci. Vsi prijavljeni tekmovalci se strinjajo z razpisom organizatorja. 
Upoštevati je potrebno ključne ukrepe za preprečevanje prenosa obolenja covid-19 (stalna 
varnostna razdalja ter zaščitna maske).  
Pri vstopu in izstopu bo zagotovljeno, da se poti ne bodo križale. Reditelji bodo opozarjali 
in skrbeli za dovolj veliko varnostno razdaljo.  
Dogodek se bo izvajal brez gledalcev. V  kolikor se pojavijo kakšni gledalci jih bodo na 
varnostno razdaljo opozorili reditelji.  
 

 

Pomembno OBVESTILO 

 

Neuradni štart pri športni dvorani se bo izvedel v boksih. Kontrola startnih 

številk in udeležencev bo ob 9.30 do 9.45h. 

 

Boksi bodo razdeljeni po kategorijah in bodo označeni.  

Najprej štartajo E-bike in vsi profesionalni kolesarji (Elite, U23, Mladinci, 

Mladinke). Sledijo boksi Amaterji, Ženske in vsi Masterji, Dečki, Deklice 


