
 

 

 

 

26. rekreativni vzpon 

VIPAVA – NANOS 
sobota 11. september 2021 

 
Rekreativna kolesarska dirka z cestnimi in gorskimi kolesi, ki šteje za Pokal Slovenije v vzponu, za kategorije amaterji, 
ženske in master. Na dirki lahko nastopijo rekreativni kolesarji brez licenc in klubov, ter amaterski kolesarji z 
licencami. 
 
PRIJAVE: 
Preko spletne strani http://prijavim.se ali na dan tekmovanja na startnem mestu, med 8.00 in 9.30 uro.  
Startnina znaša 15 € in se plača ob prevzemu startne številke. 
Na dan prireditve bo pred prijavnim prostorom možno opraviti hitri antigenski test (HAGT). Obvezna zdravstvena 
kartica. 
 
KATEGORIJE: 
- Amater od 2005 do 1992         - Master H od 1956 do 1952 
- Master A 1991 do 1987         - Master I od 1951 do 1947 
- Master B 1986 do 1982            - Master J 1946 in starejši 
- Master C 1981 do 1977            - Ženske A do 2005 do 1982  
- Master D od 1976 do 1972       - Ženske B od 1981 do 1972  
- Master E od 1971 do 1967       - Ženske C od 1971 do 1962  
- Master F od 1966 do 1962 - Ženske D 1961 in starejše 
- Master G od 1961 do 1957    
 
START: 
Start dirke je na Glavnem trgu v Vipavi. Glavni sodnik prične z klicanjem tekmovalcev vseh kategorij v startni prostor  
ob 9:40. Start je ob 10:00. Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa bo organizator po potrebi omejil velikost 
skupine in start organiziral z manjšim zamikom. Tekmovalci iste kategorije bodo z vožnjo pričeli istočasno. Skupine 
bodo objavljene do 9:40 na startnem prostoru. 
 
PROGA: 
Dolžina dirke je 15 km (od tega zaprte vožnje 2km) in je v celoti asfaltirana. Poteka iz Vipave preko Vrhpolja (leteči 
start), Sanabora na Nanos, kjer se zaključi pri Turistični kmetiji Abram (1,5 km naprej od starega cilja). 
Višinska razlika je 825 m. 
 
NAGRADE:     
Vsak tekmovalec prejme obrok hrane (sendvič) in napitek. Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo pokale in 
praktične nagrade. Po dirki bo žrebanje startnih številk. 
 
PRITOŽBE:  
Pisne pritožbe sprejema glavni sodnik najkasneje 15 minut po objavi rezultatov na razglasni deski ob vplačani kavciji 
25 EUR, ki se vrne, če je pritožba ugodno rešena. 
 
PODELITEV: 
Razglasitev rezultatov, žrebanje startnih številk in podelitev pokalov in nagrad bo pri Lovskem domu na Nanosu (na 
cilju dirke), eno uro po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. Rezultate bomo objavili po dirki na oglasni deski, v medijih 
in na spletni strani www.izvir-klub.si  
 
OSTALE DOLOČBE: 
Vsak tekmovalec s spletno prijavo ali podpisom prijavnice potrdi, da tekmuje na lastno odgovornost in da se strinja z določili 
tega razpisa. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice in škodo, ki bi jo tekmovalci povzročili  sebi, sotekmovalcem in 
drugim osebam. Za udeležence, ki so mlajši od 18 let odgovarjajo starši oz. odgovorne osebe, ki s svojim podpisom prevzamejo 
vso odgovornost. V času tekmovanja bo cesta zaprta za ostali promet. V slučaju nujne intervencijske vožnje (policijsko, 
reševalno ali gasilsko vozilo), bo dirka prekinjena. Tekmuje se v skladu s pravili UCI in KZS. Tekmovanje bo ob vsakem 
vremenu. Startna številka se namesti na krmilo kolesa. Zaščitna čelada je obvezna!  

http://prijavim.se/
file:///C:/Users/Lucjan/Documents/IZVIR/DIRKE/dirka%20Vipava-Nanos/dirka-2011/dirka-2010/dirka%202009/dirka%202008/www.izvir-klub.si


 

                                                                                    

 

 
Tekmovalci za Pokal Slovenije morajo ob prijavi predložiti veljavno licenco. Spust po progi v Vipavo je dovoljen po prihodu 
zadnjega tekmovalca v cilj. Tekmovalci so dolžni opraviti doping kontrolo v kolikor bo pristojna komisija to od njih zahtevala. 
Organizator ima pravico razpisne pogoje spremeniti, če bodo zato obstajali objektivni razlogi.   
 

SKRB ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z SARS COV-2 
Organizator se bo glede preprečevanja širjenja okužb striktno držal navodil NIJZ, splošnih priporočil in 
veljavnih uredb. Na vpisnem mestu bo organizator zagotovil nadzor nad potrdili PCT o katerem bodo vsi 
udeleženci prireditve obveščeni v razpisu in na prireditvenem prostoru. Vsi udeleženci starejši od 15 let 
bodo morali izpolnjevati pogoje PCT. Pri udeležencih mlajših od 15 let, bodo morali ta pogoj izpolnjevati 
njihovi spremljevalci. Če udeleženec pogoja ne bo izpolnjeval, mu bo lahko organizator zavrnil udeležbo. 
Vpisno mesto, kjer se vrši prevzem startnih številk bo organizirano v več kolonah, ki bodo označene s 
talnimi oznakami za minimalno razdaljo. Pred vpisnim mestom bo obvezno razkuževanje in nošnja mask.  
Organizator bo enako ravnal na ciljnem prostoru, kjer bo namestil razkužila in označil minimalno razdaljo 
med udeleženci prireditve ob oddaji startnih številk in prevzemu nagrad na podelitvi. 
 
ORGANIZATOR:  
Kolesarski klub Izvir Vipava, Gregorčičeva ulica 1, 5271 Vipava, TRR: SI56 0475 1000 0157 433.  
Info: http://www.izvir-klub.si/ , info@izvir-klub.si , GSM 041-455-200 Lucjan, GSM 040-557-305 Uroš. 
 

Situacijska skica trase:  

 
Profil trase: 
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