
 

RAZPIS  

1. CANKARJEV POKAL 
Kronometer Vrhnika do odcepa za 

Šentjošt
 

START: Kronometer 

Sobota, 24.september pri odcepu za 
Trčkov grič - 30 sekundni interval 
 
ob 12:00 uri skupinski start šolske 
mladine od 1 do 9 razreda do odcepa 
za Žažar v dolžini 5,5 km 
 
ob 13:00 start prvega tekmovalca 
kronometra 

PODATKI O PROGI: 
Dolžina proge: 8,46 km  
Zaprta cesta za promet 
Višinska razlika: 270 m 

Povprečni naklon: 5,5%  
Max naklon: 10,4% 

PRIJAVE: 
 
Prijave preko spletne strani Prijavim.se 
20 eur oziroma 35 eur za obe tekmi.  
Pri organizatorju na dan prireditve od 
8:00h do 9:30h, na startnem prostoru 
pred trgovino Jan Sport na Vrhniki.  
Odrasli: 25 €  
Člani KK Jan Sport: 10 €  

KATEGORIJE: Cankarjev Pokal 
Ženske od 15 do 34 let (2007 – 1988) 
Ženske od 35+ (1987 in več) 
Moški od 15 do 29 let ( 2007 – 1993) 
Moški od 30 do 39 let (1992 – 1983) 
Moški od 40 do 49 let (1982 – 1973) 
Moški nad 50 let (1972 +) 
Kategorija za občinsko prvenstvo  
Moški 15+ 
Ženske 15+ 
Tekma se šteje tudi za Občinsko 
Prvenstvo Vrhnike - CANKARJEV POKAL – 
vzpon na Ulovko + kronometer 
 
Za šolsko mladino s skupinskim startom  

Vabljeni vsi ljubitelji kolesarstva, 

meščani Vrhnike in člani/ce KK JAN 

SPORT, da se pridružite in odpeljete 

progo po svojih zmožnostih. Pridruži se. 

 

 
NAGRADE: 
Skupni zmagovalec/zmagovalka VZPONA 
+ KRONOMETRA prejmeta denarno 
nagrado v višini 100,00 eur. 
Prvi v kategoriji prejmejo pokal, ostali 
prejmejo medaljo. 
 
Vsi tekmovalci prejmejo hladen napitek 
in obrok. Prvih sto prijavljenih prejme 
darilno vrečko! 
 

PODELITEV: 
 
Razglasitev rezultatov, podelitev 
nagrad, bo eno uro po prihodu zadnjega 
tekmovalca v cilj kronometra, pred 
domom KRAJEVNE SKUPNOSTI STARA 
VRHNIKA 107a. Predvidoma okoli 14:00 
ure 
 

PRITOŽBE: 

Takoj po končani dirki ob kavciji 50,00 € 

PRAVILA: 
 
Tekmovanje poteka po pravilih UCI in 
KZS. Vozi se po cestno prometnih 
predpisih. Spremljanje tekmovalcev z 
motornimi vozili ni dovoljeno, razen 
redarjev in organizacijskega osebja. 
Tekmovalci tekmujejo na lastno 
odgovornost. Organizator ne nosi 
odgovornosti za škodo, povzročeno med 
tekmovalci in povzročeno tretji osebi. 
Organizator si pridržuje pravico 
sprememb razpisa do ene ure pred 
začetkom tekmovanja. 
Cestna kolesa ali kronometer kolo. 
 
TEKMOVALCI MORAJO OBVEZNO NOSITI 
KOLESARSKO ČELADO! 

 

INFO: 
 

ŽAN GABROVŠEK-070-520-200 
kkjansport@gmail.com 
 
 
 
 

 

kkjansport@gmail.com


COVID-19 PROTOKOL 
 
Športniki in člani njihovih ekip, drugo 
organizacijsko osebje, ki sodeluje pri 
izvedbi tekmovanj in gledalci morajo 
spoštovati zakone in odloke RS, ki 
veljajo v času tekmovanja in se 
nanašajo na preprečevanje širjenja 
koronavirusa. Vsi športniki in njihovi 
spremljevalci morajo imeti negativni 
rezultat HAG ali PCR testa, ki ni starejši 
od 48 ur (Odlok o začasnih omejitvah pri 
izvajanju športnih programov (Ur. l. RS, 
št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 
96/21, 101/21 in 104/21); Odlok o 
spremembah Odloka o začasnih 
omejitvah pri izvajanju športnih 
programov (Ur. l. RS, št. 107, 8. 7. 
2021)), potrdilo/dokazilo o cepljenju 
ali prebolelosti. Pogojev PCT ne rabijo 
izpolnjevati osebe, ki še niso dopolnile 
15let, če se tekmovanja udeležujejo 
skupaj z ožjimi družinskimi člani 
oziroma skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje 
PCT. 
Predložitev negativnega testa na 
prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna 
osebam, ki imajo: 
1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa 
PCR, ki je starejši od deset dni, razen 
če zdravnik presodi drugače, vendar ni 
starejši od šest mesecev, 
2. imajo potrdilo zdravnika, da so 
preboleli COVID-19 in od začetka 
simptomov ni minilo več kot šest 
mesecev. 
3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, 
s katerim dokazuje, da je preteklo od 
prejema: 
 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, 
 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 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, 
 drugega odmerka cepiva posamezne 
vrste cepiva, če je oseba cepljena s 
kombinacijo dveh različnih cepiv, po 
preteku časa od prejema drugega 
odmerka posamezne vrste cepiva. Če je 
oseba iz te alineje prvič prejela 
odmerek cepiva proizvajalca 
AstraZeneca, 
se zaščita vzpostavi takoj po prejemu 
drugega odmerka, če je oseba prejela 
drugi odmerek cepiva proizvajalca 
Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca 
Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 
12 tednov) po prejemu prvega odmerka. 
Katerega koli od navedenih potrdil mora 
predstavnik ekipe predložiti na vpogled 
ob dvigu štartnih številk, tako za 
tekmovalce kot tudi za spremljevalno 
osebje, do konca tekmovanja pa ga 
mora imeti pri sebi. Vsi športniki, 
spremljevalci in organizacijsko osebje 
se morajo vpisati v seznam 
udeležencev, ga predati organizatorju – 
na seznamu pa je treba navesti vse 
podatke in podpisati izjavo (ki je 
sestavni del seznama) o predloženem 
ustreznem potrdilu in kazenski 
odgovornosti o pristnosti predloženega 
potrdila. Brez videnega kateregakoli od 
dokazil/potrdil s strani pristojne osebe 
organizatorja in podpisane izjave, 
športnik oz. spremljevalec in/ali 
organizator na tekmovanju ne bo mogel 
sodelovati. 



 

RAZPIS  

1. CANKARJEV POKAL 
VZPON NA ULOVKO  

 
 
 

 

START: Vzpon na Ulovko 

Sobota, 24.september, ob 10:00, 
 
Pred trgovino Jan Sport, Pod Hruševco 
34B, Vrhnika 

 

PODATKI O PROGI: 
Dolžina proge: 7,26 km  
Zaprta vožnja: 1 km 

Višinska razlika: 341 m 

Povprečni naklon: 6,5%  
Max naklon: 10,5% 

 

PRIJAVE: 
 
Prijave preko spletne strani Prijavim.se 
20 eur. Ali pri organizatorju na dan 
prireditve od 8:00h do 9:30h, na 
startnem prostoru pred trgovino Jan 
Sport na Vrhniki.  
Odrasli: 25 €  
Člani KK Jan Sport: 10 €  

 

KATEGORIJE: Cankarjev Pokal 
Ženske od 15 do 34 let (2007 – 1988) 
Ženske od 35+ (1987 in več) 
Moški od 15 do 29 let ( 2007 – 1993) 
Moški od 30 do 39 let (1992 – 1983) 
Moški od 40 do 49 let (1982 – 1973) 
Moški nad 50 let (1972 +) 
Kategorija za občinsko prvenstvo  
Moški 15+ 
Ženske 15+ 

 
Tekma se šteje tudi za Občinsko 
Prvenstvo Vrhnike - CANKARJEV POKAL – 
vzpon na Ulovko + kronometer 

 
 
Vabljeni vsi ljubitelji kolesarstva, 

meščani Vrhnike in člani/ce KK JAN 

SPORT, da se pridružite in odpeljete 

progo po svojih zmožnostih. Pridruži se. 

 

 
 
 

NAGRADE: 
Skupni zmagovalec/zmagovalka VZPONA 
+ KRONOMETRA prejmeta denarno 
nagrado v višini 100,00 eur. 
Prvi v kategoriji prejmejo pokal, ostali 
prejmejo medaljo. 
 
Vsi tekmovalci prejmejo hladen napitek 
in obrok. Prvih sto prijavljenih prejme 
darilno vrečko! 

 

PODELITEV: 
 
Razglasitev rezultatov, podelitev 
nagrad, bo eno uro po prihodu zadnjega 
tekmovalca v cilj kronometra, pred 
domom KRAJEVNE SKUPNOSTI STARA 
VRHNIKA 107a. Predvidoma okoli 14:00 
ure 
 

PRITOŽBE: 

Takoj po končani dirki ob kavciji 50,00 € 

 

PRAVILA: 
 
Tekmovanje poteka po pravilih UCI in 
KZS. Vozi se po cestno prometnih 
predpisih. Spremljanje tekmovalcev z 
motornimi vozili ni dovoljeno, razen 
redarjev in organizacijskega osebja. 
Tekmovalci tekmujejo na lastno 
odgovornost. Organizator ne nosi 
odgovornosti za škodo, povzročeno med 
tekmovalci in povzročeno tretji osebi. 
Organizator si pridržuje pravico 
sprememb razpisa do ene ure pred 
začetkom tekmovanja. 
 
 
TEKMOVALCI MORAJO OBVEZNO NOSITI 
KOLESARSKO ČELADO! 

 

INFO: 
 

ŽAN GABROVŠEK 
kkjansport@gmail.com 
 
 

kkjansport@gmail.com


 

COVID-19 PROTOKOL 

Športniki in člani njihovih ekip, drugo 
organizacijsko osebje, ki sodeluje pri 
izvedbi tekmovanj in gledalci morajo 
spoštovati zakone in odloke RS, ki 
veljajo v času tekmovanja in se 
nanašajo na preprečevanje širjenja 
koronavirusa. Vsi športniki in njihovi 
spremljevalci morajo imeti negativni 
rezultat HAG ali PCR testa, ki ni starejši 
od 48 ur (Odlok o začasnih omejitvah pri 
izvajanju športnih programov (Ur. l. RS, 
št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 
96/21, 101/21 in 104/21); Odlok o 
spremembah Odloka o začasnih 
omejitvah pri izvajanju športnih 
programov (Ur. l. RS, št. 107, 8. 7. 
2021)), potrdilo/dokazilo o cepljenju 
ali prebolelosti. Pogojev PCT ne rabijo 
izpolnjevati osebe, ki še niso dopolnile 
15let, če se tekmovanja udeležujejo 
skupaj z ožjimi družinskimi člani 
oziroma skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje 
PCT. 
Predložitev negativnega testa na 
prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna 
osebam, ki imajo: 
1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa 
PCR, ki je starejši od deset dni, razen 
če zdravnik presodi drugače, vendar ni 
starejši od šest mesecev, 
2. imajo potrdilo zdravnika, da so 
preboleli COVID-19 in od začetka 
simptomov ni minilo več kot šest 
mesecev. 
3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, 
s katerim dokazuje, da je preteklo od 
prejema: 
 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, 
 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 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, 
 drugega odmerka cepiva posamezne 
vrste cepiva, če je oseba cepljena s 
kombinacijo dveh različnih cepiv, po 
preteku časa od prejema drugega 
odmerka posamezne vrste cepiva. Če je 
oseba iz te alineje prvič prejela 
odmerek cepiva proizvajalca 
AstraZeneca, 
se zaščita vzpostavi takoj po prejemu 
drugega odmerka, če je oseba prejela 
drugi odmerek cepiva proizvajalca 
Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca 
Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 
12 tednov) po prejemu prvega odmerka. 
Katerega koli od navedenih potrdil mora 
predstavnik ekipe predložiti na vpogled 
ob dvigu štartnih številk, tako za 
tekmovalce kot tudi za spremljevalno 
osebje, do konca tekmovanja pa ga 
mora imeti pri sebi. Vsi športniki, 
spremljevalci in organizacijsko osebje 
se morajo vpisati v seznam 
udeležencev, ga predati organizatorju – 
na seznamu pa je treba navesti vse 
podatke in podpisati izjavo (ki je 
sestavni del seznama) o predloženem 
ustreznem potrdilu in kazenski 
odgovornosti o pristnosti predloženega 
potrdila. Brez videnega kateregakoli od 
dokazil/potrdil s strani pristojne osebe 
organizatorja in podpisane izjave, 
športnik oz. spremljevalec in/ali 
organizator na tekmovanju ne bo mogel 
sodelovati. 


