
  

 
                                                    
 

KOLESARSTVO – VOŽNJA NA ČAS 
 

DATUM:   sreda 30. september 2020 
8.00 start državnega prvenstva 

KRAJ:    TACEN – policijski poligon 
NIVO TEKMOVANJA: Šolsko državno prvenstvo v vožnji na čas 
ORGANIZATOR:   Zavod za šport RS Planica, Kolesarsko društvo Rog in Kolesarska 

zveza Slovenije 
KOORDINATOR:   Miha Koncilija, profesor športne vzgoje, trener kolesarstva 
TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga  v  dolžini  400m  
POTEK TEKMOVANJA:   

1.štart tekem za državno prvenstvo 
 

kategorija: Dečki /  deklice 
l.2011-2010 

Dečki / deklice 
l.2009-2008 

Dečki / deklice 
l.2007-2006 

število  krogov 2 3 4 

dolžina 800 m 1.200 m 1.600 m 

pričetek  
tekmovanja 

   

 
START-CILJ: Tacen – policijski poligon  
PRAVICA  NASTOPA: Vsi   dečki  in deklice rojeni 2006 in mlajši (v primeru kasnejšega vstopa 

v OŠ izobraževanje lahko tudi letniki 2005) 
TEKMOVANJE Tekmovanje bo ekipno in posamično. V posamični razvrstitvi bodo 

rezultati, ločeni za licencirane in nelicencirane kolesarke in kolesarje.  Za 
ekipno razvrstitev bodo štele uvrstitve petih prvouvrščenih tekmovalcev v 
vsaki kategoriji. Za prvo mesto tekmovalec dobi 10 točk, za drugo 7, za 
tretje 5,  za četrto 3, za peto 1 točko. 
Zaradi razmer z boleznijo COVID -19 in zagotovitve primernih razmer, 
bomo glede na prijave določili štartne čase posameznih tekmovalk in 
tekmovalcev, ki bodo razporejeni po šolah. (primer: OŠ ______, 5 
tekmovalcev, ki so različnih kategorij, start prvega 8.00, drugega 8.02, 
tretjega 8.04,…, naslednja OŠ bo zopet dobila razporeditve časov njihov 
tekmovalcev) s tem bomo zagotovili, da ne bo prišlo do mešanja med 
šolami. Vsi nastopajoči morajo dosledno upoštevati priporočila NIJZja 
(varnostna razdalja, nošenje mask, razkuževanje rok).  

 

OPREMA Tekmovalci oziroma tekmovalke morajo imeti svoja kolesa (cestno, 
gorsko, bmx). Za vsakega tekmovalca je obvezna ZAŠČITNA ČELADA. 
Učenci in učenke na tekmovanju niso posebej zavarovani, zato 
opozarjam mentorje, da morajo biti zavarovani v šoli. 

 
REZULTATI Rezultati bodo narejeni po končanem tekmovanju in bodo objavljeni na 

spletnih straneh Zavoda za šport Planica in na družabnih omrežjih 
Kolesarskega društva Rog (facebook) Medalje, prvi trije (3) najboljši 
posamezniki oz. posameznice, ter najboljše tri (3) ekipe (šole) v 
posamezni konkurenci pokale, bomo naknadno poslali na šole. 
Tekmovanje bo ekipno in posamično.  

  
          



  

 
                                                    

  Kolesarsko društvo Rog 

 
POTEK PROGE (skupna dolžina enega kroga: 400m) 
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