
                                                        

Kolesa

 

 

11. VELIKA NAGRADA
 

DATUM:   SOBOTA
 

KRAJ:    KOSEZE 
 

NIVO TEKMOVANJA: DIRKA ZA 
 

ORGANIZATOR:  POGI TEAM 
 

TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga v  dolžini  
 

POTEK TEKMOVANJA: 
  

kategorija: dečki C /
deklice  B in C        

število  
krogov 

4 

dolžina 12.800m
pričetek  
tekmovanja 

13:00 

 

 
 

PRENOSI: Po  pravilniku  KZS za tekmovalce z licencami.
 Merjenj
 

START-CILJ: pred gasilni
 

PRAVICA  NASTOPA: Vsi dečki in 
licencami za  leto  2022

 

DVIG  ŠTARTNIH  ŠTEV.: Na  dan  dirke  na  š
 

STROŠKI: Organizator  nosi  stroške  organizacije  in 
sami.                   

NAGRADE: Pokali podjetja 
               prvih 10 v vsaki kategorij

ml. in st.mladinke.
 

PRITOŽBE: Pritožbe  sp
 

SPLOŠNO: Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. 
pridržuje  pravico  spremembe  tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom
tekmovalci  
da  bodo  vozili  v  skladu  s  tem  razpisom, ter  da  bodo  upošteval
organizatorja, redarjev  in  sodnikov. Organizator  ne  odgovarja  za posledice,
nastale zaradi nespoštovanja navodil ob  startu, kakor tudi ne za škodo, ki  jo tekmovalci 
povzročijo  sebi, med 
tekmovanj prepovedano in bo ob neupoštevanju sankcionirano z diskvalifikacijo.

 

PROTOKOL ZA VARNOST UDELEŽENCEV:
 Vsi tekmovalci, spremljevalci, čla

NIJZja.
 

PRIJAVE: Prijave  sprejemamo  vključno  do  15
Informacije: 

                                   

 
                                                

esarsko Društvo Rog, Ulica gledališča BTC 10, 1000 Ljubljana 
 info@kdrog.si , www.kdrog.si,  

 
  

NAGRADA  OBČINE  VODICE
    

SOBOTA, 17.09.2022  

KOSEZE – SELO PRI VODICAH – ŠINKOV TURN 

DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE 

POGI TEAM - Kolesarsko  Društvo     ROG in OBČINA VODICE

rožna  proga v  dolžini  3200 metrov  

dečki C / 
deklice  B in C        

dečki A in B / 
deklice A, ml. mladinke 

ml. mladinci /st.mladinke

8 15 

m 25.600m 48.000m
10 min po cilju C 10 min po cilju AB

Po  pravilniku  KZS za tekmovalce z licencami. 
Merjenje  prenosov najboljšim trem po cilju 

pred gasilnim domom PGD Šinkov Turn, Koseze 26 

Vsi dečki in deklice A,B,C mlajši mladinci ter mlajše in starejše 
licencami za  leto  2022 

Na  dan  dirke  na  štartno  ciljnem  prostoru  od 11:30 dalje 

Organizator  nosi  stroške  organizacije  in  nagrad, ostale  stroške nosijo 
                    

Pokali podjetja 4MK za prve tri v vsaki kategoriji, ter praktične nagrade  in medalje za  
prvih 10 v vsaki kategoriji, ter denarne nagrade po pravilniku KZS za mlajše mladince in 
ml. in st.mladinke.        

Pritožbe  sprejema  glavni  sodnik  15  minut  po  objavi rezultatov.

Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. 
pridržuje  pravico  spremembe  tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom
tekmovalci   vozijo  na  lastno  odgovornost. S  svojim startom,  se  obvezujejo, 
da  bodo  vozili  v  skladu  s  tem  razpisom, ter  da  bodo  upošteval
organizatorja, redarjev  in  sodnikov. Organizator  ne  odgovarja  za posledice,
nastale zaradi nespoštovanja navodil ob  startu, kakor tudi ne za škodo, ki  jo tekmovalci 
povzročijo  sebi, med seboj  in   proti tretji  osebi. Ogrevanje 
tekmovanj prepovedano in bo ob neupoštevanju sankcionirano z diskvalifikacijo.

PROTOKOL ZA VARNOST UDELEŽENCEV: 
Vsi tekmovalci, spremljevalci, člani organizacije morajo upoštevati 
NIJZja. 

ve  sprejemamo  vključno  do  15.09.2022 preko aplikacije  
Informacije: tel.051 666 707  e-pošta: info@kdrog.si      www.kdrog.

           

VODICE 2022 

in OBČINA VODICE 

mladinci /st.mladinke 

00m 
10 min po cilju AB 

in starejše mladinke z veljavnimi 

 

nagrad, ostale  stroške nosijo udeleženci  

ji, ter praktične nagrade  in medalje za   
i, ter denarne nagrade po pravilniku KZS za mlajše mladince in 

po  objavi rezultatov. 

Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Organizator  si  
pridržuje  pravico  spremembe  tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom. Vsi  

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 

Ogrevanje na progi je v času ostalih 
tekmovanj prepovedano in bo ob neupoštevanju sankcionirano z diskvalifikacijo. 

upoštevati aktualna navodila 

preko aplikacije  www.prijavim.se 
www.kdrog.si 

 

POGI TEAM 

Kolesarsko društvo Rog 
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TRASA TEKMOVANJA 
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11. VELIKA NAGRADA
 
DATUM:   SOBOTA
 

KRAJ:    KOSEZE 
 

NIVO TEKMOVANJA: DIRKA ZA 
 

ORGANIZATOR:  POGI TEA
 

TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga v  dolžini  
 

POTEK TEKMOVANJA: 
  

kategorija: 

število  krogov 
dolžina 
pričetek  tekmovanja 

 
 

START-CILJ: pred gasilni
 

PRAVICA  NASTOPA:              Pravico nastopa imajo vsi kolesarji (tudi nelicencirani)
tekmovalcev z veljavno licenco pri KZS. 
 

MERJENJE ČASOV: Merjenje časov(s čipi) in fotofiniš bo izvajalo podjetje AZ
KZS. 

DVIG  ŠTARTNIH  ŠTEV.: Na  dan  dirke  na  š
 

STROŠKI: Organizator  nosi  stroške  organizacije  in 
 

NAGRADE: Prvi trije v vs
potekala 15min po 
drugo dirko.

 

PRITOŽBE: Pritožbe  sp
uspešni rešitv

 

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  
na  lastno  odgovornost. S  svojim startom
razpisom, ter  da  bodo  upoštevali  navodila  organizatorja, redarjev  in  sodnikov. Organizator  
ne  odgovarja  za posledice,
za škodo, ki  jo tekmovalci povzročijo  sebi, med 
je v času ostalih tekmovanj prepovedano in bo ob neupoštevanju sankcionirano z diskvalifikacijo.   

PROTOKOL ZA VARNOST UDELEŽENCEV:
 Vsi tekmovalci, spremljevalci, člani 
 

ŠTARTNINA: Za vse kategorije 
poravnana: ali v gotovin
446, Kolesa
tekmovanja bo mogoča 
potrebno pokazati 
občinsko prvenstvo, znaša štartnina 15

PRIJAVE: Predprijave  sprejemamo  vključno  do  
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NAGRADA  OBČINE  VODICE

SOBOTA, 17.09.2022  

KOSEZE – ŠINKOV TURN - KOSEZE 

DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE in OBČINSKO PRVENSTVO 

POGI TEAM GENERALI  - Kolesarsko  Društvo     ROG  in OBČINA VODICE

rožna  proga v  dolžini  3200 metrov 

MASTER E,F,G,H,I,J 
ŽENSKE A,B,C, D 
občinsko prvenstvo M in Ž 

MASTER A,B,C,
AMATERJI 

12 18 
38.400m 57.600m 
9:00  10:15 

pred gasilnim domom PGD Šinkov Turn, Koseze26 

vico nastopa imajo vsi kolesarji (tudi nelicencirani), za PSLO se štejejo le rezultati 
tekmovalcev z veljavno licenco pri KZS.  

rjenje časov(s čipi) in fotofiniš bo izvajalo podjetje AZ-NET, skupaj s sodniki delegirani s strani 

Na  dan  dirke  na  štartno  ciljnem  prostoru  od  7:30 dalje. 

Organizator  nosi  stroške  organizacije  in  nagrad, ostale  stroške nosijo 

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo unikatne pokale podjetja 4MK
potekala 15min po objavi rezultatov, predvidoma 10.30 za prvo dirko in 
drugo dirko. 

Pritožbe  sprejema  glavni  sodnik  15  min  po  objavi rezultatov, s pologom 25 eur, ki pa se ob 
uspešni rešitvi vrnejo. 

Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Organizator  si  pridržuje  
pravico  spremembe  tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom. Vsi  tekmovalci  
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 

škodo, ki  jo tekmovalci povzročijo  sebi, med seboj  in   proti tretji  osebi. Ogrevanje na progi 
je v času ostalih tekmovanj prepovedano in bo ob neupoštevanju sankcionirano z diskvalifikacijo.

PROTOKOL ZA VARNOST UDELEŽENCEV: 
Vsi tekmovalci, spremljevalci, člani organizacije morajo, upoštevati 

Za vse kategorije amaterskih kolesarjev znaša štartnina v predprijavi
poravnana: ali v gotovini na dan tekmovanja, ali na TRR ADIKO BANK 

esarsko društvo Rog, Ulica gledališča BTC 10, 1000 Ljubljana. 
tekmovanja bo mogoča do  8.00, štartnina pa bo znašala 30 evrov. 
potrebno pokazati potrdilo o vplačilu. Za prebivalce občine Vodice,

ko prvenstvo, znaša štartnina 15 eur. 
Predprijave  sprejemamo  vključno  do  četrtka 15.09.2025  preko portala 

POGI TEAM  
 Kole

           

  

VODICE 2022 

in OBČINSKO PRVENSTVO  

in OBČINA VODICE 

MASTER A,B,C,D 

, za PSLO se štejejo le rezultati  

NET, skupaj s sodniki delegirani s strani 

nagrad, ostale  stroške nosijo udeleženci  sami.                    

4MK Razglasitev rezultatov bo 
0 za prvo dirko in predvidoma ob 12.00 za 

rejema  glavni  sodnik  15  min  po  objavi rezultatov, s pologom 25 eur, ki pa se ob 

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  

,  se  obvezujejo, da  bodo  vozili  v  skladu  s  tem  
razpisom, ter  da  bodo  upoštevali  navodila  organizatorja, redarjev  in  sodnikov. Organizator  

ki bi nastale zaradi nespoštovanja navodil ob  startu, kakor tudi ne 
seboj  in   proti tretji  osebi. Ogrevanje na progi 

je v času ostalih tekmovanj prepovedano in bo ob neupoštevanju sankcionirano z diskvalifikacijo. 

upoštevati aktualna navodila NIJZja. 

v predprijavi 20 eur,  ki mora biti 
TRR ADIKO BANK : SI56 3300 0000 2426 

, 1000 Ljubljana. Prijava na dan 
evrov. Ob dvigu štartnih številk je 

Za prebivalce občine Vodice, kateri se bodo pomerili za 

preko portala www.prijavim.se  

POGI TEAM   
Kolesarsko društvo Rog 
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TRASA TEKMOVANJA 
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11. VELIKA
PROMOCIJSKA 

 
DATUM:   SOBOTA, 17

 

KRAJ:    KOSEZE –
 
 

ORGANIZATOR:  POGI TEAM 
 

TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga v  dolžini 
 

POTEK TEKMOVANJA: 
 

kategorija: Predšolski 
otroci     

število  krogov  

dolžina 400m
pričetek  
tekmovanja 

12:15

 

 
PRIJAVE: Prijave so za vse otroke brezplačne

štartno številko in 
  
INFO: POGI TEAM 
 e-pošta: info@kdrog.si
 

 

 
                  
 
 
 
 

                                   

                      

                                                                         

esarsko Društvo Rog, Ulica gledališča BTC 10, 1000 Ljubljana   
  info@kdrog.si ,    www.kdrog.si 

VELIKA NAGRADA  OBČINE  VODICE
 DIRKA ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN 

OSNOVNOŠOLCE 

SOBOTA, 17.09.2022  

– SELO PRI VODICAH – ŠINKOV TURN 

POGI TEAM - Kolesarsko  Društvo     ROG in OBČINA VODICE

Krožna  proga v  dolžini 400- 1000 metrov  

Predšolski 
otroci      

Šolski otroci 
     1.-3.razred 

Šolski otroci 
     4.-6.razred 

1 1 

00m 1000m 1000m 
12:15  12.25 12:30 

Prijave so za vse otroke brezplačne, vsak pa mora izpolniti prijavni obrazec in 
štartno številko in sicer od 11:00 dalje v pisarni dirke (v gasilnem domu v Kosezah

POGI TEAM - Kolesarsko društvo Rog, Ulica gledališča BTC 10, 1000   Ljubljana                 
info@kdrog.si; www.kdrog.si, tel: 051-666-707, 

  

           

                                                                         
VODICE  

DIRKA ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN 

Kolesarsko  Društvo     ROG in OBČINA VODICE 

Šolski otroci 
     7.-9.razred 
1 

1000 
12.30 

, vsak pa mora izpolniti prijavni obrazec in dvigniti 
e (v gasilnem domu v Kosezah).  

Ulica gledališča BTC 10, 1000   Ljubljana                        

 

POGI TEAM 

Kolesarsko društvo Rog 


