
                                    
 
 

71 let kolesarskega društva rog (1949-2020)                                                              
                                                                   

Kolesarsko Društvo Rog, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, , info@kdrog.si , www.kdrog.si, DŠ:SI10176403,  
Kolesarsko društvo Rog, Šmartinska 152 , 1000 Ljubljana 

  

 

9. VELIKA NAGRADA  OBČINE  VODICE 2020 
 
DATUM:   SOBOTA, 19.09.2020  
 

KRAJ:    KOSEZE – ŠINKOV TURN - KOSEZE 
 

NIVO TEKMOVANJA: DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE in OBČINSKO PRVENSTVO  
 

ORGANIZATOR:  Kolesarsko  Društvo     ROG in OBČINA VODICE 
 

TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga v  dolžini  3200 metrov 
 

POTEK TEKMOVANJA: 
  

kategorija: MASTER E,F,G,H,I,J 
ŽENSKE A,B,C, D 
občinsko prvenstvo 

MASTER A,B,C,D 
AMATERJI 

število  krogov 12 18 

dolžina 38.400m 57.600m 

pričetek  
tekmovanja 

9:00  10:15 

 
 

START-CILJ: pred gasilnim domom PGD Šinkov Turn, Koseze26 
 

PRAVICA  NASTOPA:              Pravico nastopa imajo vsi kolesarji (tudi nelicencirani), za PSLO se štejejo le rezultati  
tekmovalcev z veljavno licenco pri KZS.  
 

MERJENJE ČASOV: Merjenje časov(s čipi) in fotofiniš bo izvajalo podjetje AZ-NET, skupaj s sodniki delegirani s strani 
KZS. 

DVIG  ŠTARTNIH  ŠTEV.: Na  dan  dirke  na  štartno  ciljnem  prostoru  od  7:30 dalje. 
 

STROŠKI: Organizator  nosi  stroške  organizacije  in  nagrad, ostale  stroške nosijo udeleženci  sami.                    
 

NAGRADE: Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo unikatne pokale podjetja 4MK Razglasitev rezultatov bo 
potekala 15min po objavi rezultatov, predvidoma 10.30 za prvo dirko in predvidoma ob 12.00 za 
drugo dirko. 

 

PRITOŽBE: Pritožbe  sprejema  glavni  sodnik  15  min  po  objavi rezultatov, s pologom 25 eur, ki pa se ob 
uspešni rešitvi vrnejo. 

 

SPLOŠNO: Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Organizator  si  pridržuje  
pravico  spremembe  tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom. Vsi  tekmovalci   vozijo  
na  lastno  odgovornost. S  svojim startom,  se  obvezujejo, da  bodo  vozili  v  skladu  s  tem  
razpisom, ter  da  bodo  upoštevali  navodila  organizatorja, redarjev  in  sodnikov. Organizator  
ne  odgovarja  za posledice, ki bi nastale zaradi nespoštovanja navodil ob  startu, kakor tudi ne 
za škodo, ki  jo tekmovalci povzročijo  sebi, med seboj  in   proti tretji  osebi. Ogrevanje na progi 
je v času ostalih tekmovanj prepovedano in bo ob neupoštevanju sankcionirano z diskvalifikacijo. 

 Zaradi izrednih razmer glede koronavirusa morajo vsi sodelujoči upoštevati COVID 19 protokol in 
ob dvigu štartne številke prinesti izpolnjeno COVID 19 –izjavo. Gledalci na dirki niso dovoljeni! 

 

ŠTARTNINA: Za vse kategorije amaterskih kolesarjev znaša štartnina v predprijavi 15 eur,  ki mora biti 
poravnana: ali v gotovini na dan tekmovanja, ali na TRR NLB: SI56 0231 2025 4747 908 
Kolesarsko društvo Rog, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. Prijava na dan tekmovanja bo mogoča 
do  8.00, štartnina pa bo znašala 20 evrov. Ob dvigu štartnih številk je potrebno pokazati 
potrdilo o vplačilu. Za prebivalce občine Vodice, kateri se bodo pomerili za občinsko prvenstvo, 
znaša štartnina 10 eur. 

PRIJAVE: Predprijave  sprejemamo  vključno  do  četrtka 17.09.2020  preko portala www.prijavim.se  
   
 

Kolesarsko društvo Rog 

 

http://www.kdrog.si/
http://www.prijavim.se/
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COVID-19 IZJAVA 
 
Izjava udeležencev (kolesarjev in spremljevalcev ekip) kolesarskih dirk za VN OBČINE VODICE, da nimajo 
simptomov bolezni SARS-CoV-2 – COVID-19. 
 

Kolesarji in vsi spremljevalni člani posameznih ekip so dolžni izpolniti izjavo o svojem zdravstvenem 
stanju v zvezi s COVID-19 in jo predložiti ob prijavi tekmovalcev na dirko. Brez izpolnjene izjave 
udeležba na katerikoli dirki ni mogoča. Mladoletnim tekmovalcem morajo izjavo podpisati starši. 
 

IME IN PRIIMEK:______________________________________________ 
KLUB: ______________________________________________________ 
DATUM ROJSTVA: _____________________________________________ 
TELEFONSKA ŠTEVILKA: _________________________________________ 
 

- Izjavljam, da sem seznanjen z vsemi ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki veljajo v 
Sloveniji, in z vsemi COVID-19 protokoli, ki jih predpisuje organizator tekmovanj Kolesarsko društvo Rog. 
 

- Strinjam se, da lahko organizator moje podatke po potrebi posreduje pristojnim državnim 
institucijam. 
 

Odgovorite na spodnja vprašanja (obkroži): 
 

- Ali ste imeli v zadnjih 7 dneh povišano telesno temperaturo (višjo od 37,5 °C)?        DA                     NE 
- Ali ste imeli v zadnjih 7 dneh katerega od naslednjih simptomov: 
Kašelj             DA   NE 
Zasoplost            DA  NE 
Zamašen nos            DA                     NE 
Vneto grlo            DA                     NE 
Izguba vonja            DA                     NE 
Nenavadna bolečina           DA                     NE 
Nenavadni glavobol          DA                     NE 
Diareja            DA                     NE 
Pretirana utrujenost           DA                     NE 
Ali ste imeli v zadnjih 20 dneh tesne stike z osebo, ki ima/je imela katerega koli od zgoraj navedenih 
simptomov in zato obstaja kakršen koli sum na okužbo s COVID-19?   DA                     NE 
 
S svojim podpisom potrjujem, da so vsi navedeni odgovori resnični. 
 
 
KRAJ IN DATUM:______________________    PODPIS:_________________________ 
 
 
 
 
Organizator KD ROG izjavlja, da podatke pridobiva zaradi zahtev NIJZ. 
Organizator bo izjavo hranil še 30 dni po prireditvi, nato bo izjava uničena. 

http://www.kdrog.si/
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COVID-19 PROTOKOL 
 

Pogoji sodelovanja na dirkah za VN OBČINE VODICE 2020 so dogovorjeni z državnimi organi in NIJZ. 
 

1. KDO LAHKO SODELUJE NA MEDNARODNIH ŠPORTNIH TEKMOVANJIH V SLOVENIJI 
 

Slovenija ima tako kot EU seznam držav, katerih državljani lahko prehajajo meje brez omejitev 
– t. i. »zeleni seznam«. Glede na navodila organizatorjev in NIJZ na tekmovanjih v sklopu VN 
Kranja lahko sodelujejo le državljani držav, ki so na zelenem seznamu, oziroma imajo v teh 
državah začasno prebivališče. 
POMEMBNO: Če vaši tekmovalci ali osebje prihajajo iz držav (imajo tam stalno/začasno 
prebivališče), ki niso na zelenem seznamu, vas prosimo, da ta seznam dnevno spremljate. 
Več informacij najdete na naslednjih spletnih straneh: 
- NIJZ 
https://www.nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev 
 

- POLICIJA 
https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med- 
epidemijo-zaradi-koronavirusa 

 

2. COVID-19 IZJAVA 
 

Vsak član sodelujoče ekipe (kolesarji in spremljevalci) morajo izpolniti COVID-19 izjavo, ki 
vključuje vprašalnik o kliničnem stanju in izjavo o osebni odgovornosti: 
- pred štartom dirke – vodja ekipe je odgovoren, da dostavi vse potrebne izjave vseh 
sodelujočih članov ekipe organizatorju ob prevzemu štartnih številk. 
POMEMBNO: Če ne prejmemo vseh COVID-19 izjav od vseh članov ekipe, ekipi ne bo dovoljeno 
tekmovati. 
Vodja ekipe je odgovoren, da organizatorje pred vsako dirko obvesti o kakršnem koli 
zdravstvenem sumu na koronavirus katerega koli sodelujočega člana njegove ekipe. Vsak 
sumljiv primer bo izoliran in napoten na zdravniški pregled. 

 

3. PISARNA DIRKE IN SESTANEK VODIJ EKIP 
 

Pisarna dirke bo v prostorih PROSTOVOLJNEGA DRUŠTVA ŠINKOV TURN, Koseze 26, 1217 Vodice. 
Samo en predstavnik ekipe lahko vstopi v pisarno dirke. Pred vstopom in v notranjosti pisarne 
je obvezno razkuževanje rok, nošenje zaščitne maske in upoštevanje varne razdalje 1,5 m. 
Pred vhodom v pisarno dirke bo odgovorna oseba preverjala telesno temperaturo. V pisarni 
dirke so naenkrat lahko največ štirje predstavniki ekip, zato prosimo za strpnost. 
Sestanki vodij ekip v soboto (kriterij) se bodo odvijali na štartno/ciljni črti, pri sodniškem odru. 
Prosimo, ohranjajte varnostno razdaljo 1,5 m. 
 

4. PODELITEV NAGRAD NAJBOLJŠIM 
 

Razglasitev zmagovalcev bo na zmagovalnem odru. Podelitev bo brezkontaktna. Zmagovalne 
stopničke bodo na razdalji 1,5 m. Kolesarji se ne smejo dotikati eden drugega. 
Prosimo, upoštevajte tudi vsa druga navodila organizatorja in pristojnih služb. 
 
Glede na vse te izredne ukrepe (zaradi izredne situacije) je organizator skupaj z ostalimi 
državnimi organi, ki omogočajo izvedbo dirke, prepričan, da bodo ob spoštovanju ukrepov dirke varne za 
vse. 

http://www.kdrog.si/
https://www.nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev
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9. VELIKA NAGRADA  OBČINE  VODICE 
 

    

DATUM:   SOBOTA, 19.09.2020  
 

KRAJ:    KOSEZE – SELO PRI VODICAH – ŠINKOV TURN 
 

NIVO TEKMOVANJA: DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE 
 

ORGANIZATOR:  Kolesarsko  Društvo     ROG in OBČINA VODICE 
 

TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga v  dolžini  3200 metrov  
 

POTEK TEKMOVANJA: 
  

kategorija: dečki C / 
deklice  B in C         

dečki A in B / 
deklice A, ml. mladinke 

ml. mladinci /st.mladinke 

število  
krogov 

4 7 14 

dolžina 12.800m 22.400m 44.800m 

pričetek  
tekmovanja 

13:00 10 min po cilju C 10 min po cilju AB 

 

 
 

PRENOSI: Po  pravilniku  KZS za tekmovalce z licencami. 
 Merjenje  prenosov najboljšim petim po cilju 
 

START-CILJ: pred gasilnim domom PGD Šinkov Turn, Koseze 26 
 

PRAVICA  NASTOPA: Vsi dečki in deklice A,B,C mlajši mladinci ter mlajše in starejše mladinke z veljavnimi 
licencami za  leto  2020 

 

DVIG  ŠTARTNIH  ŠTEV.: Na  dan  dirke  na  štartno  ciljnem  prostoru  od 11:30 dalje 
 

STROŠKI: Organizator  nosi  stroške  organizacije  in  nagrad, ostale  stroške nosijo udeleženci  
sami.                     

NAGRADE: Pokali podjetja 4MK za prve tri v vsaki kategoriji, ter praktične nagrade  in medalje za   
               prvih 10 v vsaki kategoriji, ter denarne nagrade po pravilniku KZS za mlajše mladince in 

ml. in st.mladinke.        
 

PRITOŽBE: Pritožbe  sprejema  glavni  sodnik  15  minut  po  objavi rezultatov. 
 

SPLOŠNO: Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Organizator  si  
pridržuje  pravico  spremembe  tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom. Vsi  
tekmovalci   vozijo  na  lastno  odgovornost. S  svojim startom,  se  obvezujejo, 
da  bodo  vozili  v  skladu  s  tem  razpisom, ter  da  bodo  upoštevali  navodila  
organizatorja, redarjev  in  sodnikov. Organizator  ne  odgovarja  za posledice, ki bi 
nastale zaradi nespoštovanja navodil ob  startu, kakor tudi ne za škodo, ki  jo tekmovalci 
povzročijo  sebi, med seboj  in   proti tretji  osebi. Ogrevanje na progi je v času ostalih 
tekmovanj prepovedano in bo ob neupoštevanju sankcionirano z diskvalifikacijo. 

 Zaradi izrednih razmer glede koronavirusa morajo vsi sodelujoči upoštevati COVID 19 
protokol in ob dvigu štartne številke prinesti izpolnjeno COVID 19 –izjavo. Gledalci na 
dirki niso dovoljeni! 

 

PRIJAVE: Prijave  sprejemamo  vključno  do  17.09.2020 preko aplikacije  www.prijavim.se 

Informacije:,tel.051 666 707  e-pošta: info@kdrog.si      www.kdrog.si 

 

Kolesarsko društvo Rog 

http://www.kdrog.si/
mailto:info@kdrog.si
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9. VELIKA NAGRADA  OBČINE  VODICE  

LIDLOVA DIRKA ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN OSNOVNOŠOLCE 
 
 

DATUM:   SOBOTA, 19.09.2020  
 

KRAJ:    KOSEZE – SELO PRI VODICAH – ŠINKOV TURN 
 

NIVO TEKMOVANJA: DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE 
 

ORGANIZATOR:  Kolesarsko  Društvo     ROG in OBČINA VODICE 
 

TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga v  dolžini  1000 metrov  
 

POTEK TEKMOVANJA: 
 

kategorija: Predšolski 
otroci      

Šolski otroci 
     1.-3.razred 

Šolski otroci 
     4.-6.razred 

Šolski otroci 
     7.-9.razred 

število  krogov  1 2 2 

dolžina 400m 1000m 1000m 1000 

pričetek  
tekmovanja 

12:15  12.20 12:20 12.20 

 

 

 
NAGRADE: Medalje ter praktične nagrade za prve tri pri deklicah in dečkih v vsaki kategoriji. 
 
PRIJAVE: Prijave so za vse otroke brezplačne, vsak pa mora izpolniti prijavni obrazec in dvigniti 

štartno številko in sicer od 11:00 dalje v pisarni dirke (v gasilnem domu v Kosezah). Zaradi 

izrednih razmer glede koronavirusa morajo vsi sodelujoči upoštevati COVID 19 protokol in ob dvigu 
štartne številke prinesti izpolnjeno COVID 19 –izjavo. Gledalci na dirki niso dovoljeni! 

 
  
INFO: Kolesarsko društvo Rog, Šmartinska 152, 1000   Ljubljana, tel: 051-666-707,  
 e-pošta: info@kdrog.si; www.kdrog.si 
 

 

 

 

Kolesarsko društvo Rog 

 

                  


