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  3. POKAL TADEJA POGAČARJA                            
in VN PLASTIKE VIRANT  

 
 
 
 
 
DATUM:   PETEK 18.06.2021 
 

KRAJ:    POSLOVNA CONA KOMENDA – pred podjetjem Plastika Virant 
 

NIVO TEKMOVANJA: KOLESARSKE DIRKE ZA POKAL SLOVENIJE 
 

ORGANIZATOR:  Kolesarsko  Društvo     ROG 
 

TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga v  dolžini  1.100m   
 

POTEK TEKMOVANJA: 
 1.Promocijska tekmovanja predšolskih in šolskih otrok 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijave so za vse otroke brezplačne, vsak pa mora izpolniti prijavni obrazec in dvigniti štartno številko in sicer od 16:30 do 17.15  v 
pisarni dirke pred podjetjem Plastike Virant. 
 2. Tekmovanja licenciranih kolesarjev 

 
  Kategorije  dečkov C dirkajo na končni cilj. Kategorije dečkov A, B, mlajših mladincev, starejših 
mladincev, starejše, mlajše mladinke in ženske elite, ter moški elite pa  vozijo kriterijske dirke kjer se točkuje vsak tretji krog po 
sistemu 5-3-2-1 
 
PROTOKOL ZA VARNOST UDELEŽENCEV: 
 Vsi tekmovalci, spremljevalci, člani organizacije in gledalci morajo: 
 1. imeti opravljen hitri antigenski test ali PCR test, ki ne sme biti starejši od 72ur.Teste pa mora 

odgovorna oseba ekipe predložiti ob dvigu štartnih številk,  
 2. imeti potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 10 dni, vendar ni 

starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni 
minilo več kot šest mesecev, 

 3. imeti dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka 
cepiva proizvajalca     drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem 
dni, drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, prvega 
odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, prvega 
odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 
14 dni, prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 
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21 dni, drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 
Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, drugega odmerka cepiva CoronaVac 
proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine 
proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni. 

  Vsa zgoraj navedena potrdila pa mora odgovorna osebe ekipe predložiti ob dvigu štartnih številk 
 
 Na prizorišču morajo vsi udeleženci upoštevati priporočila NIJZja. (upoštevanje varnostne razdalje, 

razkuževanje rok, nošenje maske…)  

 

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

START-CILJ: Pod hrasti  (podjetje Plastika Virant) – Pod smrekami – Pod lipami – Pod bori  
 

PRAVICA  NASTOPA: Vse kategorije dečkov /deklic mlajši mladinci/mladinke in starejši mladinci/mladinke, ženske elite in 
moški elite ter U23 z veljavnimi licencami za  leto  2021. 

 

DVIG  ŠTARTNIH  ŠTEV.: Na  dan  dirke  v pisarni dirke (Podjetje Plastika Virant – Pod hrasti)  prostoru  od  13:30 dalje 
 

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

NAGRADE: Pokali  za prve tri v vsaki kategoriji, ter denarne 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.   

RAZGLASITEV 
REZULTATOV: Za kategorije dečkov, med dirko mlajših mladincev, za ostale  kategorije, po koncu dirke moški elite. 
 

PRIJAVE: Prijave  sprejemamo  vključno  do  torka 15.06.2021 preko portala: www.prijavim.se   

INFO: Kolesarsko društvo Rog, Šmartinska  152, 1000   Ljubljana, www.kdrog.si 
 tel: 051-666-707 Miha Koncilija 
 e-pošta: miha.koncilija@gmail.com ali  info@kdrog.si 
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TRASA TEKMOVANJA: 
»3.POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT« 

 


