
   

AKCIJA SLOVENIJA KOLESARI 
KOLESARJENJE PO DRAVINJSKI DOLINI 

 
OSNOVNI PODATKI: 

• Datum tekmovanja: nedelja, 2. maj 2021 

• Ura starta kolesarjenja: 9:00 (zaključek do 13.00) 

• Prireditelj: Kolesarski klub Rogla  

• Kraj: Slov. Konjice, športna dvorana  

• Disciplina: cestno kolesarjenje primerno za vse tipe koles (tudi e-kolesa) 

• Urnik:  
- 07:00 do 08:45; prijava 
- 09.00 do 13.00; kolesarjenje po progah 
- 13.00 do 15.00; zaključek kolesarjenja 

DOLŽINA: 

• Družinska Proga 1--ravninska , 23 km, v.r. 120 m, brez merjenja časa. 

• Mala Proga 2- 46 km, v.r. 600 m, brez merjenja časa. 

• Velika Proga 3-z gorskim ciljem (vzpon 5,7 km in 340 m v.r.), skupaj 70 km, v.r. 1250 m, brez merjenja časa (možnost primerjave 
časov na STRAVA segmentu https://www.strava.com/segments/27930499) 

PRIJAVE:  
Enotna prijava na dan prireditve 10 €, za otroke mlajše od 15 let NI startnine. Kolesarji z licenco ter kolesarji s kartico Slovenija kolesari 9 €. 
PRAVILA: 
Proga poteka po asfaltnih cestah ter dobro utrjeni kolesarski poti (družinska proga 1). Vožnja kolesarjev v skladu s cestno prometnimi predpisi 
(CPP), zapore cest ni, po potrebi redarji in oznake usmerjajo kolesarje po trasi. Okrepčevalne postaje na progi niso predvidene. Na 
kolesarjenju se čas ne meri. 
Na kolesarjenju lahko sodelujejo vsi, ki se počutijo sposobni prekolesariti razdaljo proge. Otroci, stari do 15 let, smejo kolesariti le v spremstvu 
staršev, oziroma polnoletne osebe. Kolesarjenje bo potekalo ob normalnem prometu, zato so kolesarji dolžni spoštovati cestnoprometne 
predpise in navodila organizatorja. Udeleženci kolesarijo na lastno odgovornost in po svojih zmožnostih. Organizator ne jamči za škodo, ki jo 
udeleženec povzroči sebi, drugim udeležencem ali tretji osebi. Za varen potek prireditve bodo skrbela vozila organizatorja in redarji na progi. 
Obvezna je uporaba kolesarske čelade. S podpisom prijavnice in startom kolesarji potrdijo, da so seznanjeni z določili razpisa. Ves čas 
dogodka/ kolesarjenja se upoštevajo aktualni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb COVID-19.  
Obvezna oprema na kolesarjenju 
- Štartna številka, pritrjena na vidnem mestu spredaj  
- Primerno ter brezhibno kolo  
- Kolesarska čelada  
Priporočljiva oprema  
- Rezervna hrana in pijača za čas med okrepčevalnicami  
- Mobilni telefon  
- Osnovna prva pomoč  
- Rokavice, očala  
- Osnovni set za popravilo/vzdrževanje kolesa  
- Kolesarski bidon s primerno tekočino 
Ostalo 
- Zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužb obstaja možnost ODPOVEDI prireditve, kar bo sporočeno/objavljeno do 30.4.2021. 
- V primeru poškodb ali nesreče najbližji udeleženec obvesti nujno medicinsko pomoč na tel. Št. 112. 
NAGRADE:  
Udeleženci, ki se udeležijo kolesarjenja, prejmejo praktično nagrado, pijačo in sendvič. Otroci do 15. let dobijo bon za kepico sladoleda.  
KONTAKT: 
Kolesarski Klub Rogla 
Spodnje Stranice 32, 3206 Stranice 
e-mail; kk.rogla@gmail.com 
spletna stran; http://www.kolesarski-klub-rogla.si/ 
 
STRAVA proge: 

− Družinska proga 1 https://www.strava.com/routes/2769915862681348356 

− Mala proga 2 https://www.strava.com/routes/2769917803147424154  

− Velika proga 3 https://www.strava.com/routes/2812621378863919196  
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