
 

                                                                                      

 

 

RAZPIS 
za kolesarsko dirko 

 
 

 
 
 
 
 

Organizator:  
 
 

 

Trasa dirke: Mesto starta: Dvorje 58 - Cerklje na Gorenjskem (Picerija pod Jenkovo lipo) 
Kraljevski vzpon Jezerca : START/Dvorje – CILJ/Jezerca na Krvavcu / Dolžina: 11,7 km, Višinska razlika: 
970 vm (Kralj in Kraljica bosta prvi in prva na Kraljevskem vzponu) 
Mali vzpon Ambružar: START/Dvorje – CILJ/Pr' Ambružarju / Dolžina: 8 km, Višinska razlika: 654 vm 

 

Kategorije: 
 
 
 
 
 
 

Amater, Master ABCDEFGHIJ, Ženske ABCD 
Amater od 2006 do 1992      Master F od 1966 do 1962 Ženske B od 1981 do 1972 

Master A 1991 do 1987        Master G od 1961 do 1957 Ženske C od 1971 do 1962 

Master B 1986 do 1982        Master H od 1956 do 1952 Ženske D 1961 in starejše 

Master C 1981 do 1977         Master I od 1951 do 1947 Fantje do letnika 2007 / Dekleta do letnika 
2007 

Master D od 1976 do 1972  Master J 1946 in starejši Elite in mladinci moški  

Master E od 1971 do 1967    Ženske A od 2006 do 1982 Elite ženske in mladinke  
 

 

Dolžina proge     
in čas starta*: 

Kategorija Dolžina proge Čas starta 

Rekreativni vzpon brez merjenja časa / start poljubno med 8.00 in 9.45 

Tekmovalni vzpon 
Jezerca 

11,7 km 
MasterABCDEF, Ženske AB 

10.00 

Tekmovalni vzpon 
Ambružar 

8 km 
MasterGHIJ, Ženske CD 

10.00 

*Tekmovalna vzpona sta dva glede na kategorije. Pri Ambružarju bo prvo merjenje časov za kategorije M GHIJ in Ž CD, vsak iz teh 
kategorij pa lahko potem opravi ne-tekmovalno tudi vzpon do Jezerc. Kralj in Kraljica Krvavca bosta zmagovalca kraljevega 
vzpona. 
Rekreativni kolesarji opravijo vzpon glede na lastno sposobnost. 

                                             

Nagrade: Nagrade so skladu s pravili KZS. Vsi udeleženci, ki prevozijo katerikoli vzpon prejmejo medaljo.  

 

Pisarna dirke: Picerija pod Jenkovo lipo, Dvorje 58, Cerklje na Gorenjskem 

 

Prijave: PREDPRIJAVE: Startnina znaša za imetnike licenc in članske izkaznice KZS 20€, za ostale 23€ in mora biti tudi plačana 
do četrtka, 3.6.2021. Prijave in plačila se izvajajo preko http://prijavim.se. Po izvedeni prijavi boste prejeli navodilo za 
izvedbo plačila. V primeru, da potrebujete dodatne informacije, pokličite 041-855-782 ali pa pošljite e-mail na naslov 
info@prijavim.se 
PRIJAVA NA DAN STARTA: Na dan tekme je startnina za vse 25€. 
REKREATIVNI VZPON BREZ MERJENJA ČASOV: Prijava na dan prireditve med 8.00 in 9.30. Startnina 10€ 

Tekmovalni 
predpisi: 

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa. Tekmovalci so obvezni, da se 
odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico 
spremembe tega razpisa. V primeru velikega števila, tekmovalci z licencami KZS startajo pred tistimi brez licenc. 

Ostale določbe: V času tekmovanja bo na trasi popolna zapora ceste. Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne 
odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam.  

Razglasitev 
rezultatov: 

Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov 
pa 20 min po objavi neuradnih rezultatov pri Ambružarju (Ambrož pod Krvavcem) Rezultati bodo dostopni preko 
»Prijavim.se«, KZS in preko spletne strani organizatorja. 

Pritožbe: Pri glavnem sodniku v 15 minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji 20€. 

Dodatne 
informacije: 

Vračanje v dolino z Jezerc do podelitvenega mesta Pr'Ambružarju ne bo možno pred 11.30. V primeru slabega 
vremena bomo vse udeležence sproti obveščali o možnosti povratka v dolino.  
 

16. Kolesarski vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2021 

REKREATIVNI KOLESARSKI VZPON in 

Pokal SLO za amaterske kategorije  /  cestno kolesarstvo - vzpon 

Sobota, 5.JUNIJA.2021 

Organizator: ŠD BAM.Bi 
Naslov: Trboje 149 
Pošta: 4000 Kranj 
 

Davčna številka: SI96844655 /  TRR: SI56 0400 1004 6428 457  
Kontaktna oseba:  Aleš Kalan / tel:  041 777 906                               
e-naslov: sd.bambi@gmail.com  web: www.bambi-sport.si 
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UKREPI COVID 19:  
Prireditev se odvija brez gledalcev, vsi udeleženci pa morajo poskrbeti za zaščito zdravja sebe in drugih v skladu z veljavnimi priporočili 
in pravili, ki bodo veljali na dan prireditve. 
 

Udeleženci morajo izpolnjevati PCT pogoje, kar pomeni: 

• negativen hitri ali PCR test, 

• potrdilo oziroma dokazilo o prebolelosti, 

• potrdilo oziroma dokazilo o cepljenju. 
 

Za veljaven negativni rezultat testa PCR ali hitrega antigenskega testa se šteje rezultat, ki ni starejši od 72 ur.  

Organizator je dolžan za vsakega udeleženca tekmovanja preveriti izpolnjevanje pogojev iz določb 4., 6. in 7. odstavka 4. člena 

Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. V kolikor posamezni udeleženec ne izpolnjuje pogojev, ga 

organizator tekmovanja ne sme spustiti na prizorišče tekmovanja.  

Kot dokazilo o negativnem testu na virus SARS-CoV-2 štejejo:  

1.        zaporedje treh SMS sporočil (poslan iz GSM številke +38651285886), ki jih je testirana oseba prejela na svoj mobilni 

telefon (prvi SMS s podatkom o prispetju rezultata testiranja in povabilom k vnosu 2 številk iz kartice zdravstvenega 

zavarovanja, drugi SMS s 2 številkami iz kartice zdravstvenega zavarovanja, tretji SMS z izidom testiranja) ali 

2.        dokazilo o testiranju iz spletne aplikacije zVEM ali 

3.        potrdilo pooblaščenega izvajalca testiranja 

 

Vsak udeleženec tudi podpiše izjavo, da poseduje rezultate negativnega testa oziroma ustrezno potrdilo in da je seznanjen z 

osebno odgovornostjo. 

 

Situacijska skica trase:  

 

 
 

Profil trase: 

 
 

 


