
KOLESARSKO DRUŠTVO

Litijski Tempomat
Kidričeva 1b, 1720 Litija

www.litijskitempomat.si | info@litijskitempomat.si

KOLESARSKI VZPON NA GEOSS 2022

Organizator: Občina Litija

Naslov: Jerebova ulica 14

Pošta: 1270, Litija

Telefon: 01 896 34 20 Davčna številka: SI18369529

Izvajalec dirke: Kolesarsko društvo Litijski Tempomat

Naslov: Kidričeva cesta 1b

Pošta: 1270, Litija

Telefon: 041 402 637 (Samir Handanagić) in 041 635 362 (Roman Matoz)

TRASA DIRKE

Kolesarski vzpon na Geoss je namenjen srednje in dobro pripravljenim rekreativnim kolesarjem. Uradni štart
vzpona je v Hotiču, zaprta vožnja poteka iz Litije vse do Hotiča v dolžini 7,0 km, kjer se trasa že odcepi v smeri za
Vače. Po približno 200 metrih se z letečim štartom in pod režimom popolne cestne zapore začne vzpon v dolžini 7,0
km s ciljem na Geossu - 50 m pred spomenikom. Skupna dolžina trase z vključeno skupinsko vožnjo je 14,0 km
kilometra s 425 višinskimi metri vzpona.

OPOZORILO! Spust v dolino bo mogoč po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj in poteka v običajnem prometu v
skladu s cestnoprometnimi predpisi.
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KDAJ: Nedelja, 26. 6. 2022 ob 11. uri – parkirišče LIDL Litija

LOKACIJA: https://goo.gl/maps/hMNoy7mYPoBeGir78

PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK: 8.30–10.30 ure

START: ob 11. uri, parkirišče LIDL Litija

CILJ: središče Slovenije - Vače - Geoss

PRIJAVE

ŠTEVILO PRIJAV JE OMEJENO na 300 tekmovalcev. Po zapolnitvi mest se bodo prijave zaprle. PREDPRIJAVA
JE MOGOČA PREK SPLETNE PRIJAVNICE do 23 6. 2022 do 24.00 in se mora izvesti za vsakega tekmovalca
posebej (več tekmovalcev skupaj na eni prijavnici ni mogoče prijaviti)! Podatke za plačilo prejmete na vaš
elektronski naslov po uspešno oddani prijavi. Prijava se upošteva na dan plačila. Prijava je mogoča tudi na
prizorišču tekmovanja, do pol ure pred štartom.

CENA PREDPRIJAVE do 23. 6. 2022 do 24:00 ure

● KOLESARSKI VZPON NA GEOSS: 25 €

CENA PRIJAVE OD 24. 6. 2022 od 00.00 naprej

● KOLESARSKI VZPON NA GEOSS: 30 €

KATEGORIJE  (Kolesarski vzpon na Geoss)

● Moški do 19 let (2003 in mlajši)
● Ženske do 19 let (2003 in mlajše)
● Moški 20-34 let (2002-1988)
● Ženske 20-34 let (2002-1988)
● Moški 35-49 let (1987-1973)
● Ženske 35-49 let (1987-1973)
● Moški 50-59 let (1972-1963)
● Ženske 50-59 let (1972-1963)
● Moški 60 let in več (1962 in starejši)
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● Ženske 60 let in več (1962 in starejše)
● Najhitrejši občan Litije
● Najboljši trije v absolutni konkurenci (moški)
● Najboljše tri v absolutni konkurenci (ženske)

*Pri razvrstitvi v starostne kategorije se upošteva letnica rojstva, in ne datum rojstva!

NAGRADE

● Praktične nagrade sponzorjev - na štarnem prizorišču pred podelitvijo nagrad najboljšim bo potekalo
žrebanje štartnih številk

● V vsaki kategoriji prejmejo medaljo prvi trije uvrščeni, prav tako prejmejo pokal (simbol Vaške Situle)
absolutni zmagovalci v moški in ženski konkurenci. Absolutni najboljši trije v moški in ženski konkurenci,
prejmejo tudi denarno nagrado v višini 200 Eur, 120 Eur, 80 Eur.

● Okrepčila in obroki na štartu v Litiji.
● vsak udeleženec bo prejel ob prevzemu štartne številke kolesarski bidon in simbolično darilo.

SPLOŠNI POGOJI IN OPOZORILA

● Zaščitna čelada je obvezna. Organizator si pridržuje pravico, da izloči udeleženca brez čelade ali v primeru,
da z udeležbo ogroža sebe ali druge udeležence.

● Udeleženec vzpona je vsak, ki se prijavi organizatorju na dan dogodka najkasneje do 10:30 ure ali na
spletni strani www.prijavim.se , priloži izpolnjeno prijavnico, plača prijavnino in ima na svojem kolesu vidno
startno številko.

● S prevzemom štartne številke udeleženec vzpona potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter pogoji
razpisa in se z njimi strinja.

● Organizator zagotovi darila, hrano in pijačo za vsakega prijavljenega udeleženca, ki je poravnal prijavnino.
● Prijavnina se ne vrača.
● Vsak udeleženec na prireditvi sodeluje na lastno odgovornost in se počuti zdravstveno sposobnega za

udeležbo.
● Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno na ljudeh, opremi ali do tretje osebe.
● Vsak prijavljen udeleženec je zavarovan pri zavarovalnici, pod pogoji, ki jih določi zavarovalnica.
● Za mladoletne je obvezen podpis prijavnice s strani staršev oz. skrbnika in vožnja v spremstvu staršev

oz.trenerja!
● V rezultatih bodo upoštevani samo kolesarji s klasičnimi cestnimi kolesi, MTB ali treking kolesi.
● V primeru, da udeleženec kljub opozorilom večkrat prečka cilj, se mu upošteva tisti čas ,ki ga je dosegel z

zadnjo vožnjo oziroma ga organizator lahko diskvalificira.
● Nagrade lahko posamezniki prevzamejo le osebno na podelitvi v za to določenem času, sicer se izbere

drugega prejemnika!
● Prijavljeni se s podpisom prijavnice strinjajo z razpisnimi pogoji!
● Vsi udeleženci vzpona kolesarijo skladno s svojo stopnjo pripravljenosti in na lastno odgovornost;

organizator ne odgovarja za morebitno povzročeno škodo na opremi in ljudeh.
● Prireditev bo v vsakem vremenu.
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PROGRAM

● 8.30 – Odprtje točke prijave in prevzem štartnih številk
● 11.00 – Štart kolesarskega vzpona na Geoss (zaprta vožnja)
● 11.30 – Prihod najhitrejših na cilj Geoss
● 13.00 – Razglasitev rezultatov kolesarskega vzpona na Geoss
● 13:30 - žrebanje štartnih številk
● 14.00 – Zaključek prireditve

DODATNE INFORMACIJE GLEDE DOGODKA:

● Predprijave so mogoče samo prek spleta do 23. 6. 2022 do 00.00. Prijave so mogoče tudi na prizorišču
tekmovanja, do 30 min pred štartom.

● Glede na število prijavljenih bo na prizorišče omogočen vstop tudi določenemu številu obiskovalcev. Vsi
obiskovalci si morajo na prizorišču razkuževati roke in nositi maske v kolikor bo to potrebno. Vsem
obiskovalcem bomo omogočili sedišča in stojala za parkiranje koles.

● Prizorišče bo ograjeno in bo imelo poseben vhod in ločen izhod.
● Na prizorišče bo omogočen vstop samo zdravim tekmovalcem in obiskovalcem.
● Vsi obiskovalci morajo upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 metra. Na vhodu in na vseh točkah, kjer lahko

pride do zbiranja, (infotočka, točka za prevzem startnih številk), ki jih je treba dosledno upoštevati.
● Vsak prijavljeni tekmovalec dobi štartno številko s čipom, ki omogoča natančno merjenje časa. Končni

rezultati se izračunajo glede na čas, zato se varnostna razdalja upošteva tudi na startu.
● Območje sanitarij bo ločeno z ograjami. Na tem območju sta obvezna uporaba maske in razkuževanje rok.
● Da boste lahko svoj obrok pojedli na dovolj veliki medsebojni razdalji, bomo zagotovili zadostno število miz

in sedišč. Pri isti mizi naj sedijo zgolj člani istega gospodinjstva.
● Na progi je prepovedano zbiranje v skupinah in neupoštevanje medsebojne razdalje.

Za vsa dodatna vprašanja lahko pišete na elektronski naslov info@litijskitempomat.si

Lahko nas pokličete tudi na;

+386 41 402 637 Samir

+386 41 635 362 Roman

PRIJAVA NA DIRKO

Že danes se lahko prijavite in s tem privarčujete nekaj evrov pri vaši prijavi.

Za vse prijavljene, ki plačajo prijavo vključno do 23.6. 2022 nižja štartnina in praktično darilo organizatorja ob
prevzemu štartne številke.

Vaše prijave lahko oddate tukaj; PRIJAVA VZPON NA GEOSS
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PREDSEDNIK DRUŠTVA LITIJSKI TEMPOMAT

Samir Handanagić
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