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 »Državno prvenstvo za Mladinke in Mladince Škofja Loka 2020« 

 

RAZPIS 

DATUM: 

KRAJ: 

NIVO TEKMOVANJA: 

ORGANIZATOR: 

TRASA: 

NEDELJA, 4.10.2020 

Škofja Loka – MESTNI TRG  

CESTNO DRŽAVNO PRVENSTVO 

Kolesarska zveza Slovenije 

Krožna proga v dolžini 6.000m (višinska razlika  kroga: 85m) 

 

POTEK TEKMOVANJA: 

Kategorija: Mlajši mladinci  
Mlajše mladinke in 

Mladinke 

Mladinci 

 

Št. Krogov: 11 9 17 

Dolžina: 66km 54km 102km 

Pričetek tekmovanja 11.00 
13.00 (oz 10 min po 

cilju prejšnje kategorije) 
14.45 (oz 10 min po 

cilju prejšnje kategorije) 

 

 

PRENOSI: Po  pravilniku  KZS za tekmovalce z licencami. Merjenje  prenosov: prvih 5 po cilju  

START-CILJ: Škofja Loka – MESTNI TRG 

PRAVICA NASTOPA: 
Vse mlajše/starejše mladinke; mlajši mladinci in mladinci z veljavnimi licencami KZS za  leto  
2020.  

DVIG STARTNIH ŠTEVILK: 
Na  dan  dirke  v pisarni dirke v pisarni dirke - Sokolski dom Škofja Loka, 
Mestni trg 17 od  9:00 dalje. 

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

NAGRADE: po pravilniku  KZS. 

PRITOŽBE: Pritožbe  sprejema  glavni  sodnik  15  min  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.   

http://www.kolesarska-zveza.si/


 
OKREPNA POSTAJA 

 
Fiksna okrepna postaja je dovoljena od 4. kroga naprej in ne v zadnjih dveh krogih, v vsaki 
kategoriji na vzponu pred ciljem. Dodajanje vode in hrane je v skladu z UCI pravili 2.3.027 
dovoljeno iz avta od 30 km po startu do 20 km do cilja. 

 

POSEBNI UKREPI ZA 
VAROVANJE ZDRAVJA  

Udeleženci (tekmovalci in spremljevalno osebje) se morajo držati navodil NIJZ in organizatorja za 
preprečevanje širjenja okužb z COVID-19. 

 

 
ZDRAVSTVENE 
USTANOVE V BLIŽINI 
TRASE  

 
• ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 

Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka 
Tel.: +386 4 502 00 00 

 
• ZDRAVSTVENI DOM KRANJ  

Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj 
Tel.:+386 4 2804 100 

 
• UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA  

Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 431 31 13 
 

• SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE 
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice 
Tel.: +386 4 586 80 00 

 
 
KONTAKTI: 

 
 

• Organizacijski direktor dirke: 
Aleš Kalan, tel.: +386 41 777 906 

• Operativni vodja dirke: 
Uroš Šilar, tel.: +386 40 690 390 

• Kontakt za ekipe: 
Martin Hvastija, tel.: +386 41 675 269 

• Kontakt za medije: 
Šime Dmitrović, tel.: +386 40 818 270; Email: pr@kolesarska-zveza.si 

• Varovanje 
Aleš Galof, tel.: +386 41 620 699 

 

 

Trasa dirke: 

 

 

mailto:pr@kolesarska-zveza.si
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Zadnji 3km:  

  

Povezava do trase: https://connect.garmin.com/modern/course/41464817    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kolesarska-zveza.si/
https://connect.garmin.com/modern/course/41464817


COVID-19 PROTOKOL 

 
Pogoji sodelovanja na dirkah za Državnem prvenstvu za Mladince, dogovorjeni z državnimi organi, NIJZ, COVID-19 

koordinatorjema in glavnim sodnikom.  

* Navedeni pogoji veljajo za vse ekipe, ki sodelujejo na Državnem prvenstvu za Mladince.  

 

1. 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: 

• 72 ur pred štartom dirke za Državno prvenstvo za mladince (3. 10.) – na tem mestu naj vas spomnimo na člen 

2.2.005 UCI pravil (Teams must confirm in writing to the organiser the names of titular riders and two 

substitutes no later than 72 hours before the start of the race. Only the riders mentioned in that 

confirmation will be permitted to take the start) – vse dokumente morate poslati na email naslov 

m.hvastija@kolesarska-zveza.si,  

• pred štartom dirke – vodja ekipe je odgovoren, da dostavi vse potrebne izjave vseh sodelujočih članov ekipe 

organizatorju ob prevzemu štartnih številk. 

• Če ne prejmemo vseh COVID-19 izjav od vseh članov ekipe, ekipi ne bo dovoljeno tekmovati 

• Vodja ekipe je odgovoren, da organizatorja 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. 

 

2. PISARNA DIRKE IN SESTANEK VODIJ EKIP 

Pisarna dirke bo v Sokolskem domu Škofja Loka, Mestni trg 17, 4220 ŠKOFJA LOKA  

Samo en predstavnik ekipe lahko vstopi v pisarno dirke. Pred vstopom in v notranjosti pisarne je obvezno 

razkuževanje rok (razkužilo bo na voljo), nošenje zaščitne maske in upoštevanje varne razdalje 1,5 m. V pisarni dirke 

so naenkrat lahko največ štirje predstavniki ekip, zato prosimo za strpnost.  

Sestanek vodij ekip v nedeljo bo na startno/ciljnem prostoru na prostem. Obvezno je nošenje zaščitne maske in 

upoštevanje varne razdalje 1,5 m.  

 

4. PREDSTAVITEV EKIP IN PODELITEV NAGRAD NAJBOLJŠIM  

Podpis štartne liste bo na odru za zmagovalce (na prostem). Pred in po predstavitvi je obvezno razkuževanje rok 

(razkužilo bo na voljo). OBVEZNO je nošenje zaščitne maske. 

Razglasitev zmagovalcev za prve tri uvrščene kolesarje bo na zmagovalnem odru (na prostem). Podelitev bo 

brezkontaktna. Zmagovalne stopničke bodo na razdalji 1,5 m. Kolesarji se ne smejo dotikati eden drugega.  

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 in da bomo cestne dirke 

pripeljali tja, kamor spadajo. Vsa naša prizadevanja so usmerjena v to, da bodo dirke iz vidika zdravja varne za vse 

sodelujoče. 

 

5. RAZNO 

• Na prizorišču, kjer zaradi množice ni mogoče spoštovati varnostne razdalje, nosijo maske.  

Gruče gledalcev večje od 50 ljudi niso dovoljenje. Gledalci se lahko ob upoštevanju varnostne razdalje razporedijo ob 

progi.    


