
    

 

Nosilci tekmovanj Občina Škofja Loka, Športna zveza Škofja Loka in 
Športno društvo OMIKRON PLUS Dražgoše vabijo na  

 

KOLESARJENJE 
HRASTNICA 2022 

 
Tekmovanje bo potekalo kot posamično prvenstvo Škofje Loke v kronometru in kot 

ekipno tekmovanje (dveh) v okviru 41. Športno rekreacijskih iger 

 

PETEK, 16.9.2022 s startom 17,00 
ob vsakem vremenu 

 
PRIJAVE: do četrtka, 15.9.2021 na e-naslov: rekreacija@zsport-skloka.si      

ali na telefon Marjan Kalamar 031 710 454 oziroma  
na dan tekmovanja do 16,40 ure na startu. 

 
Tekmovanje bo potekalo v Škofji Loki na cesti po dolini Hrastnice. Štart je v Puštalu, cilj pa na 
koncu 5.063 m dolge trase pred križiščem cest Ožbolt – Sv. Barbara – Tošč. Štart je posamičen v 
razmaku ene minute. Tekmovanje bo potekalo ločeno za moške in ženske kot 
 

- Posamično prvenstvo Šk. Loke v kategorijah  
▪ MOŠKI: do 35 let, od 36-50 let, od 51 do 60 let in nad 60 let in  
▪ ŽENSKE: do 35 let, od 36-45 let, od 46 do 50 let in nad 50 let  

 
- Ekipno tekmovanje dveh za ime društva, delovne organizacije… v okviru 41. ŠRI 

 
 
PRIJAVNINA na tekmovalca-ko je 8 €. Mladi do 18. leta ne plačajo prijavnine. 
 
Udeleženci tekmovanja prejmejo nogavičke in bon za okrepčilo.  
Za prva tri mesta po kategorijah se podelijo medalje.  
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo po končanem tekmovanju pri brunarici MAH ob 
ŠD PODEN ob 19,30 uri. 
 
 
Pomembno 
 
TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST !  
 
Organizator ne nosi nikakršne odgovornosti za morebitne posledice in škodo, ki bi jo tekmovalci povzročili sebi, 
sotekmovalcem ali tretji osebi. Prav tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo na kolesih. Kolesarji so se dolžni ravnati 
po cestnoprometnih predpisih in se v primeru intervencijskih vozil ravnati po navodilih policije, redarjev in 
organizatorja. Kljub popolni zapori ceste je vožnja dovoljena po desni strani cestišča. Proga bo zavarovana z redarji. 
Tekmovalci in tekmovalke kolesarijo z zaščitnimi čeladami ! Po končanem tekmovanju se tekmovalci vračajo pri 
odprti cesti. 

Na razglasitvi pri brunarici Mah v Športni dvorani Poden ne bo možna uporaba garderob, 
na razpolago bodo zgolj sanitarije. 
 
 

ŠPORTNI POZDRAV ! 

mailto:rekreacija@zsport-skloka.si

