Kolesarska zveza Slovenije
ODBOR ZA MNOŽIČNOST

OM/TP
datum:
januar 2016

TEKMOVALNI PRAVILNIK ZA CESTNO KOLESARSTVO
za kategorije: amaterji, masters in ženske
VSEBINA:
1. Splošna določila
2. Tekmovalne discipline
3. Vrste tekmovanj
4. Kategorije
5. Licence
6. Prestopi
7. Oprema
8. Splošno: prijava, štartne številke, pritožbe, doping kontrola
9. Nagrade
10. Reprezentanca

1.

Splošna določila

1.1 Cestno kolesarstvo za kategorije amaterji, masters in ženske je kot športna panoga
del Kolesarske zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS), zanj pa je pristojen Odbor za
množičnost in šolski šport pri KZS (v nadaljevanju OM).
1.2

Na tekmovanjih v cestnem kolesarstvu tekmujejo vsi zainteresirani kolesarji.

1.3 Določila tega pravilnika so povzeta po pravilih KZS in mednarodne kolesarske zveze
(v nadaljevanju UCI), ter so obvezujoča za vse tekmovalne kategorije, oziroma
kolesarje.
1.4

Vsi kolesarji, ki tekmujejo v cestnem kolesarstvu, so dolžni spoštovati:
-

kodeks etike v športu
predpise in določila vseh organov, ki so kakorkoli povezani s cestnim
kolesarstvom
predpise in določila organizatorjev tekmovanj ter določila tega pravilnika
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2.

Tekmovalne discipline
Pri predhodno navedenih kategorijah so naslednje tekmovalne discipline:
- cestne dirke
- gorske dirke, oziroma vzponi
- kronometri
- ciklokros

3.

Vrste tekmovanj
Za omenjene kategorije ločimo naslednje vrste tekmovanj:

3.1 Tekmovanja za pokal Slovenije (v nadaljevanju PSLO), na katerih lahko nastopajo vsi
kolesarji, v točkovanje za PSLO pa se upoštevajo samo rezultati kolesarjev z
celoletnimi licencami.
3.2 Državna prvenstva v posamičnih disciplinah (v nadaljevanju DP), kot so cestne,
gorske dirke ter kronometri, kjer lahko nastopajo vsi kolesarji, za uvrstitve DP pa
štejejo samo rezultati kolesarjev z celoletnimi licencami in SLOVENSKIM
državljanstvom.
3.3 Druga tekmovanja iz koledarja kolesarskih prireditev, kjer tekmujejo vsi kolesarji,
upoštevajo pa se dejansko dosežene uvrstitve nastopajočih.

4.

Kategorije

4.1 Na tekmovanjih za PSLO in DP so tekmovalci razvrščeni v starostne kategorije na
osnovi letnice rojstva.
4.2 Starostne kategorije:
Cestne dirke, vzponi in kronometri:
-

amater od 15 do 29 let
master A od 30 do 34 let
master B od 35 do 39 let
master C od 40 do 44 let
master D od 45 do 49 let
master E od 50 do 54 let
od 55 do 59 let

-

masterG od 60 do 64 let
master H od 65 do 69 let
master I od 70 let naprej
ženske A do 34 let
ženske B od 35 do 49 let
ženske C od 50 let naprej -

master
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F

Ciklokros:
Moški do 40 let
Moški nad 40 let
Ženske
Kolesarji z veljavnimi licencami v tekočem letu lahko tekmujejo samo v kategoriji za
katero je izdana veljavna licenca.
-

4.3

4.4

Kolesarji, ki imajo licenco kategorije »elite«, lahko nastopajo na tekmovanjih za
PSLO in DP, vendar le izven konkurence, oziroma v svoji ločeni kategoriji, če jo
razpiše organizator, pri čemer ne smejo vplivati na potek oz. rezultat dirke ostalih
kategorij.

5.

Licence

5.1 Na cestnih tekmah za PSLO lahko sodelujejo samo licencirani tekmovalci.
5.2 Samo kolesarji z veljavnimi licencami se lahko uvrščajo na tekmovanjih za PSLO, DP
in mednarodnih tekmovanjih (SP, EP).
5.3

Licence izdaja KZS.

5.4

Licence lahko zahtevajo samo klubi in društva, ki so člani KZS.

5.5 Licenca obvezuje imetnika, da priznava in spoštuje določila tega pravilnika ter
pravilnike UCI in KZS.
5.6 Imetnik licence mora le-to predložiti pri prevzemu štartne številke pred vsakim
tekmovanjem za PSLO in DP.
5.7

Višino pristojbine za izdajo licence določi predsedstvo KZS.

5.8 Kolesar, ki ima licenco kategorije »elite«, med sezono ne more pridobiti kategorije
amater ali master, možno pa je obratno.

6.

Prestopi

6.1

Prestopi kolesarjev med klubi se lahko izvajajo samo v skladu s pravilnikom KZS.

6.2

Prestopni rok je vsako leto od 1. decembra do 31. decembra, v izjemnih primerih o
tem odloča OMR.
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6.3

Prestop iz kategorije »elite« v kategorijo amater ali master je možen šele v
naslednji tekmovalni sezoni.

6.4 Klub je dolžan na željo svojega člana pravočasno izdati izpisnico, če le-ta do kluba
nima nobenih neporavnanih obveznosti. V kolikor klub svojemu članu ne izda
izpisnice v roku 8 dni od prejema pisnega zahtevka za izdajo izpisnice se smatra,
da član nima do kluba nobenih obveznosti in lahko nemoteno naredi prestop.
6.5 Kolesar, kateremu je že bila izdana licenca, v isti sezoni ne more prestopiti v drug
klub.

7.

Oprema

7.1

Za tekmovalno in zaščitno opremo se smatra kolo, oblačila in zaščitna čelada.

7.2 Tekmovalna oprema mora biti tehnično brezhibna in v skladu z pravilnikom UCI, za
kar je odgovoren izključno kolesar sam.
7.3 Vodstvo tekmovanja in sodniki lahko kolesarja, pri katerem ugotovijo nepravilnosti v
zvezi s tekmovalno ali zaščitno opremo izključi iz tekmovanja.
7.4 Kolo mora odgovarjati vsem tehničnim zahtevam in omejitvam, ki jih zahteva UCI za
tekočo tekmovalno sezono in so redno objavljene na njihovi spletni strani
http://www.uci.ch.
Glede na vrsto dirke ločimo kolesa za:
-

cestne dirke
kronometer
ciklokros (tu so do spremembe poleg koles za ciklokros izjemoma dovoljena
tudi cestna in gorska kolesa)

7.5

Zaščitna oprema: za vse kolesarje in na vseh tekmovanjih je obvezna uporaba
ustrezno atestiranih in s pravilnikom UCI dovoljenih zaščitnih čelad. Kolesar, ki med
tekmovanjem sname zaščitno čelado ali uporablja neustrezno čelado, se kaznuje z
diskvalifikacijo. Licencirani kolesarji na tekmovanjih nastopajo v športnih oblačilih
svojih klubov ali v nevtralnih oblačilih. Na dirkah licencirani tekmovalec ne sme
uporabljati oblačil drugih klubov registriranih pri KZS. Reklamiranje na oblačilih ni
omejeno, razen na reprezentančnih, kjer je potrebno upoštevati pravilnik UCI in
KZS. Spreminjanje reprezentančnih dresov brez izrecnega soglasja KZS ni
dovoljeno.

7.6

Kolesar, ki je v tekočem letu osvojil majico DP jo je dolžan voziti v isti disciplini v
kateri jo je osvojil na vseh tekmah za PSLO in sicer v času do naslednjega DP v isti
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disciplini v kolikor ostaja v isti kategoriji. V primeru menjave kategorije majice DP od
dneva menjave kategorije naprej ne sme več nositi. Na SP, EP in DP uporaba
majice državnega prvaka ni dovoljena.

8.

Splošno - Prijava, štartne številke, pritožbe, doping kontrola.

8.1

Kolesarji morajo na vseh tekmovanjih v celoti upoštevati zahteve in navodila
organizatorja zapisane v razpisu za tekmovanje.

8.2

Pri prijavi se mora kolesar identificirati z licenco. Za napake pri nepravilnem
izpolnjevanju prijavnice je odgovoren kolesar sam. S podpisom prijavnice kolesar
potrdi, da je v celoti seznanjen z določili razpisa.

8.3

Štartno številko mora kolesar namestiti v skladu z navodili sodnikov, oz.
organizatorja. Štartna številka mora biti nameščena tako, da je vidna ves čas
tekmovanja in je kolesar ne more izgubiti.

8.4

V primeru uporabe elektronskih čipov, mora kolesar le-tega namestiti v skladu z
navodili organizatorja in sodnikov.

8.5

Najmanj 10 min. pred štartom morajo biti tekmovalci v štartnem prostoru.

8.6

V kolikor je bil kolesar na tekmovanju kakorkoli oškodovan, ima pravico do pritožbe
v skladu z določili razpisa.

8.7

Kolesarji imajo pravico tudi do pritožbe na posamičnega organizatorja tekmovanja,
v kolikor se le ta ni držal določil razpisa. V tem primeru morajo pisno pritožbo
posredovati OM, ki bo pritožbo proučil in ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi.

8.8

Kolesarji so dolžni opraviti doping kontrolo, v kolikor to od njih zahteva antidopinška
komisija. Seznam prepovedanih snovi in tehnik v športu je dolžan preverjati in
upoštevati kolesar sam. Lista se spreminja in dopolnjuje predvidoma pred vsako
tekmovalno sezono. Dostopna je na internetnih straneh mednarodne antidopinške
organizacije: http://www.wada-ama.org, ali na straneh OK in KZS (Lista
prepovedanih snovi in tehnik. pdf).

9.

Nagrade
Nagrade delimo na:
-

nagrade posameznikom in klubom,
vrsto tekmovanja (PSLO in DP),
priznanja za tekmovalne dosežke.
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9.1 Na tekmah za DP se razglasi najboljše tri v vsaki kategoriji, ki prejmejo medalje KZS,
zmagovalci pa tudi majico državnega prvaka.
9.2 Na tekmah za PSLO se razglasi najboljše tri v vsaki kategoriji. Prvi prejme pokal,
drugi in tretji pa medalje oz. praktične nagrade, katere priskrbi organizator
prireditve.
9.3 Po koncu tekmovalne sezone se na zaključni prireditvi podeli pokale v točkovanju za
PSLO prvim trem v vsaki kategoriji ter diplome za četrto in peto mesto (štejejo po tri
najboljše uvrstitve iz vsake discipline).
Točkuje se po naslednjem kriteriju:
mesto 1
2
3
4
5
6
točke 30 25 21 18 15 13

7
11

8
9

9
7

10
6

11
5

12
4

13
3

14
2

15
1

9.4

Pokal vožnje na čas:
Maksimalno število tekem, ki štejejo za končno razvrstitev kronometrov, je štiri (4)
oziroma ena manj kot jih je v sezoni potrjenih za PSLO in dejansko regularno
izvedenih.
Na zaključni prireditvi se podeli pokal prvemu v vsaki kategoriji in diplome ali
medalje drugemu in tretjemu.

9.5

Pokal cestnih tekem:
Maksimalno število tekem, ki štejejo za končno razvrstitev cestnih tekem, je deset
(10) oziroma ena manj kot jih je v sezoni potrjenih za PSLO in dejansko regularno
izvedenih.
Na zaključni prireditvi se podeli pokal prvemu v vsaki kategoriji in diplome ali
medalje drugemu in tretjemu.

9.6

Pokal vzponov:
Maksimalno število tekem, ki štejejo za končno razvrstitev vzponov, je sedem (7)
oziroma ena manj kot jih je v sezoni potrjenih za PSLO in dejansko regularno
izvedenih.
Na zaključni prireditvi se podeli pokal prvemu v vsaki kategoriji in diplome
alimedalje drugemu in tretjemu.

9.7

Klubski pokal:
Za klubski pokal štejejo točke vseh tekmovalcev z licenco na vseh izpeljanih
tekmah po potrjenem koledarju s strani KZS. Na zaključni prireditvi se podelijo
pokali prvim trem ekipam.

9.8. Priznanja za tekmovalne uspehe podeli KZS na predlog OM.
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10. Reprezentanca
10.1 Reprezentanca na mednarodnih tekmovanjih (SP, EP...) zastopa barve Slovenije.
10.2 Člane reprezentance določi OM na predlog selektorja reprezentance.
10.3 Selektorja izbere OM.
10.4 Selektor je dolžan pravočasno objaviti kriterije za sestavo reprezentance in imena
kandidatov v potrditev OM. Prav tako je dolžan OM in KZS poročati o rezultatih
reprezentančnih nastopov.

10.5 OM oz. KZS se obvezuje izbranim članom reprezentance za nastop na SP in EP
zagotoviti reprezentančne drese, ki so jih tekmovalci na teh tekmovanjih dolžni
uporabljati skladno s predpisi UCI. Vsako odstopanje od teh določil lahko izjemoma
in le na predlog selektorja odobri KZS oz. OM.
10.6 Člani reprezentance so na tekmovanjih za SP in EP dolžni upoštevati vsa pravila, ki
veljajo na teh tekmovanjih, posebej še pravila v zvezi z dopingom in fair playem.
Poleg tega so s svojim obnašanjem tako na samem tekmovanju kot tudi zunaj
njega dolžni častno predstavljati in promovirati državo Slovenijo.
10.7 V primeru nespoštovanja določil opredeljenih v členih 10.5 ali 10.6 lahko OM
predlaga ustrezne disciplinske ukrepe. Oblika in višina kazni je v izključni
pristojnosti OM in je odvisna od teže ugotovljene kršitve. Pri izreku kazni se
upošteva tudi pravilnike ostalih odborov v okviru KZS, ki opredeljujejo ta področja.
OM ima v primeru kršitev iz točke 10.6 pravico enake ukrepe izvesti tudi proti vsem
ostalim udeležencem teh tekmovanj, ki imajo veljavno licenco KZS, ne glede na to,
da tam nastopajo izven reprezentančnih okvirov.
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