
                                                        

  

 

 RAZPIS 

za četrto tradicionalno kolesarsko dirko » VZPON NA POKLJUKO 
2021 »   

 

nedelja 18. julij 2021 ob 11 30  uri  

  
Dirka  za dečke, deklice , mladince ,mladinke ,  člane, 

članice.   (U23 , elite )  , amaterje, masters in ženske  ter 
rekreativce  

Dirka za kategorizirane tekmovalce OMR šteje tudi za                 
pokal Slovenije 2021  

Dirka je vključena v program Slovenija kolesari  

Organizator: Organizator:   KK Gorje  

Naslov: Spodnje Gorje 208, 

Pošta: 4 247 Zgornje Gorje  

 

Davčna številka:  83536655  

TRR: SI 0209 1025 9934 851 

Kontaktna oseba:  Marjan Knaflič 041 774 159            

Elektronski naslov: marjan.knaflic@gmail.com   

  

Trasa dirke: Mesto starta: pred  marketom Merkator , Zgornje Gorje   
pisarna : Gorjanski dom  v Zgornjih  Gorjah   

Trasa: Zgornje Gorje – Krnica – Zatrnik – Mrzli Studenec 

– Rudno polje   

Dolžina trase : 15,7 km  

Višinska razlika 721 v/m 
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Kategorije:  

Dečki in deklice do 14 let  

Mladinci in mladinke do 18 let  

Člani, članice,  ( U23 ,  elite )  

Amaterji 

Masters A,B,C,D,E,F,G,H,I,J  

Ženske A, B , C, D 

Na dirki lahko nastopijo tudi kolesarji rekreativci, ki niso imetniki licenc in 

niso člani registrirani klubov,  v istih kategorijah glede na starost kot 

tekmovalci z licenco. 

Tekmovalci morajo biti na označenem mestu vsaj 10 minut pred 

predvidenim startom. 

Startajo iz startnih boksov v zaporedju kot so navedeni v razpisu 

Dolžina 
proge     in 

čas starta: 

Kategorija Dolžina 
proge 

Čas 
starta 

Vse kategorije  15,7        
km 

 11.30 
  

V primeru večjega števila prijavljenih tekmovalcev bo start razdeljen na 
skupine, ki bodo startale v razmiku 3 minute.  

 

Nagrade: 

Prvi trije tekmovalci in tekmovalke v kategoriji bodo 

nagrajeni z medaljami  in praktičnimi nagradami v 
skladu s fondom nagrad. Za vse udeležence je 

zagotovljena dobra malica. 

 

Pisarna 
dirke: 

Pisarna dirke je na startu v Gorjanskem domu  odprta 
od 8.00 do 10.30 in na Biatlonskem stadionu na  cilju 



                                                        

  

 

dirke od 12.00 ure naprej. 

 Prijave: Prijavite se na portal www; prijavim.se. do petka 16. 

06. 2021 do 24 ure.  

Startnina 20 EUR oziroma 10 EUR za kategorije 

dečkov in deklic ter mladincev in mladink ter 
članic in članov. 

Plačilo na KK Gorje: TRR SI 56 0209 1025 9934 851  

pri NLB, oz. na dan prireditve na blagajni ob 
prijavi .   

Tekmovalni 
predpisi: 

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in 
KZS ter določilih tega razpisa. Tekmovalci so obvezni 

odzvati se  morebitnemu pozivu na doping kontrolo. V 

soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje 
pravico spremembe tega razpisa. 

Ostale 
določbe: 

V času tekmovanja bo na trasi » popolna  zapora« 
prometa. Kljub temu opozarjamo na  previdno 

vožnjo  po desni strani cestišča. V času trajanja zaprte 
vožnje je prehitevanje vozila organizatorja strogo 

prepovedano.  Tekmovalci vozijo na lastno 
odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo 

škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti 
tretjim osebam. Prireditev je zavarovana pri 

zavarovalnici GENERALI .                                  

Tekmovalci, spremljevalci in gledalci so dolžni upoštevati  
navodila v skladu z  veljavnimi ukrepi varstva pred 
virusom covid 19 .  

Razglasitev 
rezultatov: 

Neuradni rezultati bodo objavljeni 15 minut  po prihodu 
zadnjega tekmovalca v cilj.  Rezultati bodo dostopni 

preko »Prijavim.se« in KZS .  

Razglasitev za vse kategorije bo pri hotelu Center 
predvidoma ob 15.uri.   

Pritožbe: Pritožbe v pisni obliki pri  glavnem sodniku v 15 

minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji 20€. 

  



                                                        

  

 

 

Situacijska skica trase in profil trase : 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


