
17. kolesarski vzpon na Javorč (2020) 
 
ŠTART: 
V soboto, 22. 8. 2020, ob 10.00 v Todražu (3 km iz Gorenje vasi) na parkirišču Rudnika 
Žirovski Vrh (415 m n. v.). 
  
CILJ: 
Pred Lovsko kočo na Javorču (901 m n. v.). 
  
PRIJAVE: 
Prijave sprejema organizator na POVEZAVI in na dan prireditve od 8.00 do 9.45 na 
štartnem prostoru. 
Prijavnina znaša 15 EUR. Za člane ŠD Sv. Urban brezplačno. 
 
UKREPI ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI: 

Kolesarji z znaki okužbe dihal (izcedek iz nosu, kašelj, kihanje, bolečine v žrelu), 
bolečinami v mišicah in sklepih, z vročino ali drisko, naj se ne udeležijo tekmovanja.  

Udeleženci morajo upoštevati zadostno medsebojno razdaljo: vsaj 1,5 m. 

Pri uporabi sanitarij je obvezna uporaba maske ali druge oblike zaščite ustnega in 
nosnega predela (buff, šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta. 

Umijte in razkužite si roke (prijava, uporaba sanitarij ipd.). Razkužila bodo nameščena 
na prijavnem in ciljnem prostoru. V sanitarijah bodo na voljo milo, voda (ali razkužilo) in 
papirne brisačke za enkratno uporabo. 

V primeru izločanja sline ali sluzi med kolesarjenjem uporabljajte robec. 

Med vožnjo s kolesi se ne pogovarjajte in nosite kolesarske rokavice ter očala 
(priporočilo). 

Ob prihodu na cilj si snemite kolesarske rokavice ter razkužite roke. 

KATEGORIJE (2020): 
 

dečki Letnik 2005 in mlajši 

mladinci 2004– 2001 

kadeti 2000 – 1993 

juniorji 1992 – 1988 

https://timing.si/slv/dogodek/1240


seniorji 1987– 1981 

veterani 1980 – 1973 

gentlemen 1972 – 1964 

supergentlemeni 1963 in starejši 

deklice Letnik 2005 in mlajše 

ženske A 2004 – 1990 

ženske B 1989 - 1973 

ženske C 1972 - 1960 

ženske D 1959 in starejše 

MTB moški                         Letnik 2004 in starejši 

 
POTEK DIRKE: 

Vožnja od startnega prostora (Todraž 1) do letečega starta v Gorenji vasi ni 
tekmovalnega značaja. Pred začetkom vzpona v Gorenji vasi (križišče Javorč - 
pokopališče) bo leteči start (402 m n. v.), kjer se bo dirka odprla. 
  
Celotna proga je dolga 10 km, sam vzpon pa 7,4 km. Povprečen naklon vzpona je 6,7 %, 
celotne proge pa 4,9 %. Proga je v celoti asfaltirana. 
  
NAGRADE: 
Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Najhitrejši moški in ženska 
prejmeta pokala. Denarna nagrada za nov rekordni čas vzpona v moški ali ženski 
kategoriji (50 EUR). 
Vsi tekmovalci dobijo majico, napitek in obrok. Po končani tekmi bo žrebanje praktičnih 
nagrad. 
  
PRAVILA: 
Tekmovanje bo potekalo po pravilih UCI in KZS. Vozi se po cestnoprometnih predpisih. 
Spremljanje tekmovalcev z motornimi vozili ni dovoljeno, razen redarjev in 
organizatorjev. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne nosi 



odgovornosti za škodo povzročeno med tekmovalci in tretji osebi. Poskrbljeno bo za 
nujno medicinsko pomoč. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pogoje 
tekmovanja 10 dni pred pričetkom tekmovanja in jih objaviti na spletni strani. 
Tekmovanje bo v vsakem vremenu. 
  
VSI TEKMOVALCI MORAJO OBVEZNO NOSITI KOLESARSKO ČELADO! 
  

Tekmovanje šteje tudi za 10. Pokal polanskih puklov. 

  
RAZGLASITEV REZULTATOV: 
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo pred Lovsko kočo na Javorču ob 11.30.  
  
DODATNE INFORMACIJE: 
Blaž Možina: GSM (031 383-324) 
e-mail: sdsvetiurban(at)gmail.com  

mailto:sdsvetiurban@gmail.com

