
                      

 

 

RAZPIS 
za kolesarsko dirko in akcijo POSTAVI SI CILJ, SPREJMI IZZIV 

 

Organizator: Organizator: KK Rogla 
Naslov: Spodnje Stranice 32 
Pošta: 3206, Stranice 
Telefon: 031 402 636                           Davčna številka:  91931649             TRR: SI56 6100 0001 6767 282 
Kontaktna oseba: Matej Fijavž           tel: 031 402 636                                 e-naslov: kk.rogla@gmail.com 

 

Trasa dirke: Mesto starta: Zreče- pri Gasilskem domu /športni dvorani 
Trasa: Zreče, Loška gora, Rogla 
Dolžina trase ali kroga: 13.6 km 
Višinska razlika trase ali kroga: 1100m 

 

Kategorije: 
 

Kategorije v skladu s Tekmovalnim pravilnikom OMR-KZS, 
*Imetniki licence ELITE in U-23 lahko štartajo samo na povabilo organizatorja 

 

Dolžina proge     in 
čas starta* 

Kategorija Dolžina proge Čas starta 
Master ABCDEFGHIJ  

13,6 km 
 

9:55 (štart pri prijavah- športna dvorana) 
10:00 (leteči štart- Hotel pod Roglo) 
*U-23 in ELITE start v prvem boksu 
 
 

Amater 

Ženske ABCD 

Dečki in deklice do 15. let, brez 
licence, MTB, U-23 in ELITE* 

Udeleženci akcije Sprejmi izziv, 
postavi si cilj 

13,6 km 
 

10.00 

E-bike 13,6 km 10.30 (enotna kategorija) 

                                            *Tekmovalci morajo biti na označenem mestu vsaj 15 minut pred predvidenim startom. 

Nagrade: V skladu s pravili KZS. Rekord proge znaša 36:49 minut. Prvi trije po kategorijah prejmejo medalje. Vsak udeleženec 

prejme priložnostno darilo, NAGRADNI SLAD za REKORD PROGE 300 €, na cilju žrebanje nagrad pokroviteljev.  
 

Pisarna dirke: Športna dvorna osnovne šole Zreče (Šolska cesta 3, 3214 Zreče) 
 

Prijave: Startnina v pred prijavi znaša 23 €, za člane KZS 20 €, za otroke do 15 let ter člane KK Rogla 15 € (preko 

http://prijavim.se), plača se na TRR: SI56 6100 0001 6767 282, NAMEN:  Rogla2022. Startnina mora biti plačana do 
18.8.2021 do 24h. 

Na dan prireditve znaša startnina 30€, za otroke do 15 let 15 €. Prijave se sprejemajo v pisarni dirke od 7.30 do 9 ure. 

Prijava 10 € brez merjenja časa za akcijo POSTAVI SI CILJ, SPREJMI IZZIV, kolesari na 1517m (start v zadnjem boksu, 
čas prihoda na cilj do 12.00) 

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.  

Ostale določbe: V času tekmovanja bo na trasi Hotel po Roglo popolna zapora ceste od 10.00 – 11.00 ure. Izven tega časa so 
tekmovalci obvezani spoštovanja cestno prometnih predpisov. 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. 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€. 

Ostalo: Kolesarji bodo razvrščeni v bokse: boks 1: ELITE, tekmovalci z licenco KZS, boks 2: ostali brez licence, boks 3: MTB, 
boks 4: udeleženci akcije POSTAVI SI CILJ, SPREJMI IZZIV, boks 5: E-bike (start 10.30) 

 

                    

30. skok na Roglo 
Pokal Slovenije za amaterske kategorije OMR-cestno kolesarstvo 

Sobota, 20. avgust 2022 
 

http://prijavim.se/


 

 

 

Situacijska skica trase:  

 

 

 

Profil trase: 

 

 

 
 

 


