
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLESARSKI VIKEND 

HRASTNICA-KRONOMETER      
 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                                                 

               PPPEEETTTEEEKKK   111111...999...222000111555 
                  start ob 17,00    

EKIPA DVEH moški, ženske, POSAMIČNO 

PPPRRRIIIJJJAAAVVVEEE:::  

zaželjene do petka 11.9.2015   

Naslov: Športna zveza Šk. Loka, Podlubnik 1.c 

ali na dan tekmovanja do 16,45 ure 
 

OPOZORILO:  zaradi popravila je cesta v  
dolžini 400 m neasfaltirana – makadam. 

 

   

NNNAAAČČČIIINNN   TTTEEEKKKMMMOOOVVVAAANNNJJJAAA:::   

Tekmovanje v kolesarjenju HRASTNICA in 
LOKA MTB MARATON je LOČENO  za moške in 

ženske ekipe, tekmovanje v TENISU je  
ENOTNO - ZDRUŽENO za moške in ženske. 

 

GORSKO KOLESARJENJE 
POLHOGRAJSKO HRIBOVJE 

 
 

    SSSOOOBBBOOOTTTAAA      

      111222...999...222000111555 
   

PPPRRRIIIJJJAAAVVVEEE  so že odprte. Informacije na 

http://www.mtbmaraton.si/ 
Tekmovanje šteje tudi za točkovanje 35. ŠRI 

   

   

NNNEEEDDDEEELLLJJJAAA   

111333...999...222000111555   

 
Tekmovanje NE šteje za točkovanje 35. ŠRI. 

Prijave so že odprte: http://www.lubnik.si/razpis 

 
 

NNNOOOSSSIIILLLCCCIII   TTTEEEKKKMMMOOOVVVAAANNNJJJAAA   vvv   kkkooollleeesssaaarrrjjjeeennnjjjuuu:::   

OBČINA ŠK. LOKA, Športna zveza ŠK. Loka, 
OMIKRON Plus  Dražgoše, ŠD UTRIP Zminec 

 

   

PPPRRRIIIJJJAAAVVVNNNIIINNNAAA   zzzaaa::: 
KOLESARJENJE Hrastnica, TENIS  7 € 

 
 
   
 

 

T E N I S 
EKIPA DVEH  

 
 

                        
igrišči pri  

SD PODEN 

                                                                  

            SSSOOOBBBOOOTTTAAA   111999...999...      

                                                                              NNNEEEDDDEEELLLJJJAAA   222000...999...      
 
   

PPPRRRIIIJJJAAAVVVEEE:::   sssrrreeedddaaa   111666...999...222000111555...   

  Naslov: Športna zveza Šk. Loka, Podlubnik 1.c 
ali e - pošta rekreacija@zsport-skloka.si 

 

NNNOOOSSSIIILLLEEECCC   TTTEEEKKKMMMOOOVVVAAANNNJJJAAA:::  

OBČINA ŠK. LOKA, Športna zveza ŠK. Loka, 
Teniški klub LOČAN 

 

   

IIINNNFFFOOO:::   

KOLO Hrastnica   Marjan Kalamar 031-710-454 
TENIS                   Goran Dolenc    041-853-184 

Več na spletnih straneh : www.zsport-skloka.si 
 

 

ŠAH 

termin tekmovanja je prestavljen na oktober. 

http://www.mtbmaraton.si/
http://www.lubnik.si/razpis
mailto:rekreacija@zsport-skloka.si
http://www.zsport-skloka.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  PRAVILA in                                                 
NAČIN TEKMOVANJA 

                             v KOLESARJENJU (kronometer)  

                                  »HRASTNICA 2015« 
 
 
PLOŠNE DOLOČBE : 
Športna zveza Škofja Loka razpisuje v okviru 35. ŠRI ekipno tekmovanje v KOLESARJENJU NA 
ČAS ( kronometer) ločeno za moške in ženske ekipe in 21. POSAMIČNO MEDOBČINSKO 
prvenstvo za moške, ženske. Sodelujejo lahko:  

 Udeleženci, ki so občani občin UE Škofja Loka in so v njej zaposleni, lahko tekmujejo pod 
okriljem delovnih organizacij, samostojnih podjetnikov, ustanov, zbornic in društev 
upokojencev, invalidov ter študentskih klubov ali drugih interesnih skupin. 

 Sodelujejo lahko tudi ekipe, ki niso sestavljene iz občanov UE Škofja Loka, vendar tako 
sestavljene ekipe tekmujejo izven konkurence in se ne upoštevajo pri točkovanju ŠRI. 

 Nosilna organizacija združene ekipe (katere ime se uporablja na tekmovanju) je plačnik 
prijavnin.  

ORGANIZATOR          : Športna zveza Škofja Loka in OMIKRON PLUS Dražgoše. 
TEKMOVALNA PROGA : Puštal – dolina HRASTNICE – 5250 m 
DAN TEKMOVANJA   : PETEK 11.9. 2015, ob 17,00 uri on ob vsakem vremenu. 
PRIJAVE                       : Športna zveza Šk. Loka in na dan tekmovanja do 16,45 ure  
                                             na štartnem mestu.   
PRIJAVNINA             : 7 € za udeleženca /ko. V ceno so zajeti stroški organizacije 
                                             tekmovanja, pokalov, pogostitve. 
OPOZORILO :  
zaradi popravila  je cesta v dolžini cca 400m neasvsltirana – makadam. 
PROPOZICIJE TEKMOVANJA :  
Tekmovanje bo potekalo v Šk.Loki na cesti po dolini Hrastnice. START je v Puštalu, CILJ pa je na 
koncu 5.200 m dolge trase v Hrastnici.  
Vsak tekmovalec s prijavo in startom potrdi, da tekmuje na lastno odgovornost, da se strinja z 
določili tega razpisa. Organizator ne nosi nikakršne odgovornosti za morebitne posledice in 
škodo, ki bi jo tekmovalci povzročili sebi, sotekmovalcem ali do tretji osebe, prav tako ne 
odgovarja za nikakršno škodo na kolesih. Kolesarji so se dolžni ravnati po cestno prometnih 
predpisih in se v primerih intervencijskih vozil ravnati po navodilih policije, redarjev in 
organizatorja. Kljub popolni zapori ceste je vožnja dovoljena po desnem pasu cestišča. Proga bo 
zavarovana z redarji, tekmovalci in tekmovalke kolesarijo z zaščitnimi čeladami. Tekmovalci 
morajo po končanem tekmovanju počakati na cilju dokler vsi kolesarji ne prikolesarijo v cilj, kajti 
vračajoči tekmovalci s prehitro vožnjo nazaj ogrožajo kolesarje. 
 

EKIPNO prvenstvo:  
Podjetja, ustanove, društva itd. lahko pred začetkom štarta prijavijo neomejeno število ekip. Za 
MOŠKO ekipo tekmujeta DVA tekmovalca, za  ŽENSKO ekipo  DVE tekmovalki. ŠTART je 
posamičen in v razmaku (1) ene minute. Na podlagi absolutne uvrstitve se za ekipno prvenstvo 
na 35. tih ŠRI upoštevata DVA najboljša rezultata pri moških in ženskih ekipah. Točkovanje 
poteka po sistemu: prvo uvrščeni prejme 1. točko, drugo uvrščeni dve točki. tretji tri itd.   
EKIPA, KI IMA  NAJMANJŠI SEŠTEVEK TOČK JE ZMAGOVALEC. V primeru enakega števila 
točk dveh ali več ekip, odloča o razvrstitvi ekip rezultat slabšega tekmovalca/ke. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21. POSAMIČNO MEDOBČINSKO prvenstvo: 

 
Za sodelovanje na 21. POSAMIČNEM MEDOBČINSKEM PRVENSTVU se lahko prijavijo tudi 
občani/ke, ki ne tekmujejo v ekipnem tekmovanju. Vse tekmovalce/ke, ki jih prijavi vodja ekipe za 
ekipno tekmovanje istočasno tekmujejo na MEDOBČINSKEM PRVENSTVU posamezno za 
moške in ženske v naslednjih kategorijah : 
Moške kategorije :  do 35 let   letnik 1980 in mlajši 
    od 36 do 50 let letnik 1979 do1965 
    od 51 do 60 let letnik 1964 do 1955 
    nad 60 let  letnik 1954 in starejši 
 
Ženske kategorije :  do 35 let            letnik 1980 in mlajše  
    od 36 do 45 let letnik 1979 do1970 
     od 46 do 50 let        letnik 1969 do 1965 

 nad 50 let  letnik 1964 in starejše  
 

Vsak tekmovalec/ka, ki prikolesari skozi cilj ima svojo uvrstitev in pomeni doseženo mesto na 
MEDOBČINSKEM  PRVENSTVU posameznikov  in posameznic za leto 2015. 
Vsi uvrščeni sodelujejo v točkovanju za NAJ REKREATIVCA/KO na 35. ŠRI 2015 
   

 
Možnost diskvalifikacije: 
 Če tekmovalec/ka med vožnjo uporablja pomoč druge osebe ali motornih vozil 

 Če tekmovalec/ka vozi v zavetrju drugega tekmovalca/ke. Razdalja od pred seboj vozečega 
kolesarja mora biti 10 m. 

NAGRADE : 
V EKIPNEM TEKMOVANJU v moški in ženski konkurenci prejmejo prve tri ekipe pokale.  
Za prva tri mesta na 21. posamičnem Medobčinskem prvenstvu občin Škofja Loka, Gorenja vas-
Poljane, Žiri in Železniki se v vseh kategorijah podelijo medalje. Vsi udeleženci prejmejo nagrado. 

Tekmovalci/ke parkirajo na parkirišču pred nogometnim igriščem v Puštalu ali pred ŠD PODEN in 
se do štartnega mesta lahko pravočasno ogrejejo. Ogrevanje na cesti po dolini Hrastnice ni 
dovoljeno. 

 

RAZGLASITEV REZULTATOV, podelitev pokalov v ekipnem  tekmovanju, medalj in nagrad 
na medobčinskem prvenstvu za  vse kategorije tekmovalcev in tekmovalk bo po končanem 
tekmovanju ob 18,30 uri PRI BRUNARICI za športno dvorano PODEN. Tekmovalci/ke imajo 
tudi možnost uporabe garderobe s tušem. 

 
ŠPORTNI POZDRAV !  
 
 
 


