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1 Splošno
1-a

Določila tega pravilnika morajo upoštevati organizatorji, ki organizirajo prireditve tekmovalnega značaja in štejejo
za Pokal Slovenije ali državna prvenstva kolesarjev amaterjev ter so pod okriljem odbora za množičnost in
rekreacijo pri kolesarski zvezi Slovenije (v nadaljevanju OMR).
1-b

Organizatorji kolesarskih tekmovanj, ki štejejo za državna prvenstva (v nadaljevanju DP) in »Pokal Slovenije« (v
nadaljevanju PSLO), za kategorije amaterji, masters in ženske ter organizatorji ostalih kolesarskih prireditev
tekmovalnega značaja, so dolžni upoštevati:
- določila tega pravilnika,
- predpise UCI,
- predpise in določila vseh organizacij in organov, ki so kakorkoli pristojni za izdajo dovoljenj,
vezanih na samo izvedbo kolesarskih tekmovanj,
- kodeks etike v športu.
1-c

Določila tega pravilnika so obvezujoča za vse organizatorje kolesarskih tekmovanj, ki štejejo za državna prvenstva
in Pokal Slovenije ter organizatorje ostalih prireditev tekmovalnega značaja.

2

Prijava kolesarskih tekmovanj
2-a

Za vsako tekmovalno sezono, KZS s posameznim dopisom, in z objavo na spletni strani, obvesti klube, oziroma
organizatorje, za prijavo tekmovanja, z navedbo roka, do katerega je potrebno prijaviti tekmovanje.
2-b

Za prijavo tekmovanja se uporablja veljavni obrazec KZS. Prepozno dospele prijave se ne upoštevajo pri sestavi
koledarja prireditev.
2-c

Organizatorji se lahko prijavijo za cestne dirke, kronometre in-ali gorske dirke.

3
3.1

Izdelava koledarja kolesarskih tekmovanj
Osnova za izdelavo koledarja
3-a

Na osnovi prejetih prijav Odbor za množičnost (v nadaljevanju OM) pri KZS uskladi in izdela koledar kolesarskih
prireditev za tekoče leto in določi, katera tekmovanja štejejo za državna prvenstva in katera za Pokal Slovenije.
3-b

Pri usklajevanju datumov tekmovanj OM v največji možni meri upošteva želje organizatorjev.
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3-c

Predpogoj, da je kolesarsko tekmovanje uvrščeno v koledar, so s strani kluba prijavitelja poravnane vse obveznosti,
do KZS in pooblaščenih služb za izvajanje storitev (DKSS, storitve časomerilne službe,…).
3.2

Kriteriji za izdelavo koledarja
3-d

Kriteriji na osnovi katerih OM izdela koledar za državna prvenstva in Pokal Slovenije so naslednji:
3.3

ocena sposobnosti organizatorja,
ocena kvalitete že izvedenih dirk,
priloženi razpis,
težavnostna stopnja,
primernost trase in dolžina dirke,
časovna primernost, za državna prvenstva - ne prezgodnja in ne prepozna izvedba
dirke,
lokacija dirke.

Objava in naknadna prijava dirk
3-e

Dokončno usklajen koledar kolesarskih tekmovanj mora biti izdelan do 30.1. tekočega leta in poslan na vse klube
iz evidence KZS.
3-f

Če iz koledarja po njegovi uradni objavi, zaradi objektivnih razlogov, izpade datumsko že določena dirka, lahko OM
naknadno, določi novega organizatorja.
3-g

Prijave, ki prispejo po roku, ki je določen za zbiranje prijav, OM izjemoma obravnava posebej. Če se prijava dirke
v OM potrdi, OM dirko naknadno uvrsti na koledar. Predpogoj je, da organizator dirke ne razpiše na dan, ko je v
koledarju že določena druga dirka.
3-h

Če organizator prijavi kolesarsko dirko in jo ne namerava, ali zaradi objektivnih razlogov, ne more izvesti, je dolžan
o tem obvestiti KZS in OM, najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo dirke. V primeru kršitve tega člena, o obliki in
višini kazni odloča OM, ki lahko organizatorju naloži denarno ali kakšno drugo obliko kazni.
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4

Izbira tekmovalne proge
4-a

Izbira tekmovalne proge za cestne dirke, kronometre in gorske dirke je prepuščena samemu organizatorju.
4-b

Vsak organizator mora za izvedbo dirke na določeni tekmovalni progi sam pridobiti vsa potrebna soglasja in
dovoljenja pristojnih upravnih organov.
4-c

OM nima neposredne pristojnosti za potrditev izbire tekmovalnih prog, lahko pa sodeluje s svojimi predlogi in
mnenji.

5

Pridobitev soglasij in dovoljenj za izvedbo dirke
5-a

Vsak organizator mora za izvedbo dirke pravočasno pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za nemoteno
izvedbo kolesarske dirke. Dovoljenje za izvedbo z odločbo izda pristojna upravna enota.

6
6.1

Razpis za kolesarsko dirko
Vsebina razpisa
6-a

Razpis za prijavo dirke izdela organizator in ga ob prijavi priloži obrazcu KZS. Razpis mora vsebovati:
naslov organizatorja tekmovanja,
vrsto, kraj in datum tekmovanja,
točen časovni potek celotne tekmovalne prireditve, štart, cilj in opis proge za posamezne kategorije tekmovalcev
z dolžino, višinsko razliko, s posebnostmi proge in določenimi mesti za oskrbo tekmovalcev s hrano in pijačo
med tekmovanjem (prostor okrepčevalne postaje se potrdi na dan tekmovanja),
skico proge z višinskim profilom,
kategorije tekmovalcev,
višino startnine, ki jo vsako leto določi OM,
rok prijave za tekmovanje,
rok in mesto dviga štartnih številk ter kontrole licenc,
navedbo časa, kdaj morajo biti posamezne kategorije v štartnih prostorih,
mesto in čas objave rezultatov,
opis nagrad, ki jih organizator podeli najboljšim
ime in telefon vodje tekmovanja ter predstavnika organizatorja za kontakte v zvezi s tekmovanjem,
v kolikor organizator razpiše kategorije Elite ali mlajši in starejši mladinci, mora biti v razpisu izrecno zapisano,
da se start izvede izven konkurence, v ločenih kategorijah in ločenih startih,
obvestilo, da so tekmovalci dolžni opraviti doping kontrolo, v kolikor bo to zahtevano
obvestilo, da tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost,
obvestilo, če je prireditev zavarovana pri zavarovalnici,
obvestilo kje bodo objavljeni rezultati (internet,…),
vrsto, kraj in datum tekmovanja,
točen časovni potek celotne tekmovalne prireditve, štart, cilj in opis proge za posamezne kategorije tekmovalcev
z dolžino, višinsko razliko, s posebnostmi proge in določenimi mesti za oskrbo tekmovalcev s hrano in pijačo
med tekmovanjem (prostor okrepčevalne postaje se potrdi na dan tekmovanja),
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6.2

Soglasje za izvedbo dirke
6-b

Na osnovi prejetega razpisa, najmanj 15 dni pred izvedbo dirke, OM pri KZS izda soglasje za izvedbo dirke, v
kolikor so izpolnjeni vsi pogoji in zahteve iz tega pravilnika, oziroma izda negativno mnenje z obrazložitvijo.

7 Pogoji in zahteve za izvedbo kolesarske dirke
7-a

Pogoji in zahteve za izvedbo dirke, ki morajo biti izpolnjeni s strani organizatorja, se nanašajo na:
−
−
−
−
−
−
−

imenovanje vodje prireditve in vodje rediteljev,
urejen dostop do kraja prireditve in ureditev parkirišč,
ureditev prireditvenega prostora (prijave, razglasitev, prostor za sodnike),
pripravo štartno-ciljnega prostora,
zagotovitev reševalnega vozila in zdravnika,
pripravo ustrezno zavarovane in označene proge,
zagotovitev sodniške službe in merjenje časov.
7-b

Dostop do kraja tekmovanja, parkirišča in prireditveni prostor.
−
−
−
−
7.1

organizator zagotovi primerno označen dostop do kraja prireditve in dovolj parkirišč,
poskrbi za primeren prostor kjer bo locirana sodniška služba in doping kontrola,
poskrbi za primerno urejen prostor za razglasitev,
na tekmovanjih za DP mora na mestu razglasitve obvezno izobesiti državno zastavo.
Prijave na dirko
7-c

Za prijavo na dirko je potrebna predprijava preko spletnega portala www.prijavim.se. Predprijave morajo biti
omogočene vsaj do 2 dni pred izvedbo tekmovanja.
Ne glede na odstavek 7-c, se tekmovalci lahko prijavijo na dirko v skladu z razpisom organizatorja tudi na dan
prireditve, pod pogoji, določenimi v odstavku
7-d

Organizator se v razpisu sam odloči o načinu plačila startnine (predplačilo ali na dan prireditve) .
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7-e

Za leto 2020, organizator dirk za PSLO, sam oblikuje ceno startnine, ki lahko znaša največ 20 EUR. Cena velja za
imetnike licenc KZS, ki so se predhodno prijavili na dirko preko portala prijavim.se. Organizator se sam odloči, ali
bo na dan dirke, neprijavljenim kolesarjem ali ne licenciranim tekmovalcem, zaračunal višjo startnino. Ta se lahko
poviša za največ 100 % višine startnine, ki je določena s strani OM.
Členu 7-e se doda še zapisnik sklepa 05-2019 OMR 17-05-2019.
7-f

Organizator mora poskrbeti za zadostno število prijavnih mest, da se prijava zaključi 30 minut pred pričetkom
tekmovanja in se prijavne liste preda sodniku na tekmi.
7-g

Licencirani tekmovalci se prijavijo z oddajo licence. Z oddajo podpisane licence se tekmovalec strinja s pogoji
razpisa.
7-h

Organizator mora na vidnem mestu ob prijavnem prostoru, objaviti razpis za dirko.
7-i

Štartne liste morajo biti izdelane ločeno, po kategorijah. Na prijavnem mestu mora biti jasno napisano obvestilo,
kako morajo tekmovalci namestiti štartne številke.
7-j

Vsebina obrazcev za prijave nelicenciranih tekmovalcev mora biti naslednja:
− ime in priimek tekmovalca ter rojstni datum,
− ime kluba,
− tekmovalna kategorija,
− prostor za vpis številke (izpolni organizator).
7.2

Priprava štartno/ciljnega prostora
7-k

Organizator mora zagotoviti primerno urejen prostor za start. Prostor ne sme dovoljevati vrivanja tekmovalcev, ki
so zamudili pravočasni prihod na mesto starta.

7-l

Štartni prostor mora biti, razen pri kronometru, širok minimalno 4 m, dovolj dolg in ograjen.
7-m

Na štartni črti mora biti vidno napeta štartna vrvica v višini 1 metra ali uporabljena katera druga, hitro odstranljiva
prepreka.
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7-n

Organizator mora zagotoviti primeren pokrit prostor za sodnike in časomerilce na startno/ciljnem prostoru.
7.3

Priprava tekmovalne proge
7-o

Organizator mora tekmovalno progo urediti in zavarovati skladno z odločbo pristojne UE.
7-p

Predstavnik sodnikov, ki je delegiran za dirko, skupaj s predstavnikom organizatorja pred izvedbo dirke pregledata
tekmovalno progo. Poleg zahtev iz odločbe pristojne UE, ki je izdala dovoljenje je potrebno, ne glede na odločbo,
upoštevati in preveriti naslednje zahteve:
- vsa nevarna mesta na progi morajo biti obvezno označena in po potrebi zavarovana,
- trde ovire ob progi, kjer je zelo velika verjetnost padca (npr. v ostrih ovinkih), morajo biti
zavarovane z mehkim materialom (blazine, spužve, bale sena,…),
- na oviro na progi, ki se je ni mogoče izogniti (cestni otok, hiter spust,…), morajo opozarjati redarji
z rumeno zastavico in piščalko.
7-q

Poleg zahtev, navedenih v prejšnjem členu, je potrebno tekmovalno progo označiti z označevalnimi tablami
primerne velikosti, ki kažejo, koliko je še do cilja in sicer:
- pri večjih razdaljah mora biti oznaka na vsakih 10km,
- zadnjih 5 km mora biti označen vsak kilometer,
- zadnjih 500 m mora biti označenih vsakih 100m.
7.4

Sodniška služba in merjenje časov
7-r

Na vseh tekmovanjih mora organizator zagotoviti ustrezno sodniško službo in elektronsko merjenje časov.
7-s

Število sodnikov določi sodniška organizacija v sodelovanju z OM glede na vrsto dirke. Sodniška organizacija 14
dni pred kolesarsko prireditvijo na spletni strani KZS obvesti o delegiranju sodnikov.
7-t

Sodniki se morajo javiti organizatorjem 2 uri pred pričetkom dirke.
7-u

Organizator mora zagotoviti merjenje časov preko ponudnika časomerilske službe AZ Net, d.o.o., ki bo v letu 2020
zagotavljal storitve časomerilske službe na vseh dirkah v sklopu PSLO.
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7-v

Osnovna cena za merjenje časov je na vseh dirkah za PSLO ista, ne glede na kraj izvedbe tekmovanja za PSLO
ta, glede na število udeležencev, znaša:
− 0-100
2,75 EUR po tekmovalcu
− 100-149
2,40 EUR po tekmovalcu
− 150-199
2,20 EUR po tekmovalcu
− 200-299
2,00 EUR po tekmovalcu
− 300-399
1,80 EUR po tekmovalcu
− 4001,50 EUR po tekmovalcu
7-w

Za kronometre lahko organizator, v sodelovanju s sodniško službo, zagotovi mobilno kontrolo ali določi kontrolne
točke, kjer s strani glavnega sodnika, pooblaščene osebe, preverjajo upoštevanje pravil UCI, predvsem vožnje v
zavetrju.

8

Potek tekmovanja
8-a

Organizator mora najmanj 30 minut pred startom predati štartne liste sodnikom in časomerilcem.
8-b

8.1

Kontrola pred startom
8-c

Minimalno 10 minut pred startom morajo biti tekmovalci v startnem prostoru (boksu), da sodniki lahko preverijo
prisotnost in opravijo kontrolo opreme.
8-d

Zahteva po pravočasnem prihodu na start mora biti jasno napisana že v razpisu organizatorja in posredovana tudi
z objavo na sami prireditvi.
8-e

Sodniki in redarji na startu morajo skrbeti za red in onemogočiti vrivanje tekmovalcev, ki so zamudili pravočasen
prihod na štartno mesto.
8.2

Start tekmovalcev
8-f

Ločimo dva tipa starta:
−
−

skupinski (cestne in gorske dirke),
posamičen (kronometri).
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8-g

Pri cestnih dirkah za PSLO in DP mora organizator poskrbeti za ločene skupinske starte:
− Moški od 19 do 49 let (min. dolžina dirke je 60 km),
− moški od 50 let in starejši ter Ženske (min. dolžina dirke je 40 km).
8-h

Ne glede na predpisane dolžine dirk iz prejšnjega odstavka, lahko organizator izjemoma dirko izvede izven okvira
prepisane dolžine, pod pogojem, da je:
−
−

minimalna časovna dolžina dirke 90 min za prvo skupino in 75 min za drugo skupino,
da se o izvedbi organizator predhodno posvetuje z OMR, ki mu odobri predlog izvedbe dirke izven okvira.
8-i

Ne glede na člen 8-g, lahko organizator, če konfiguracija proge to dopušča, start izvede tudi z nekaj minutnim
zamikom druge skupine iz prejšnjega odstavka. O tej možnosti izvedbe starta se organizator predhodno posvetuje
z OM.
Priporočilo za organizatorje:
Drugi start je razdeljen na skupino ME, MF, ŽA in ŽB in skupino, ki starta z zamikom, takoj po startu prve
skupine in je sestavljena iz vseh ostalih tekmovalcev (razlika je lahko 1-2min). Glede na specifiko dirke je
lahko start izveden tudi drugače. O spremembi se organizator pogovori z OMR.
8-j

Ne glede na prejšnja dva odstavka, lahko organizator, če konfiguracija proge to dopušča (linijska dirka ali krožna
dirka z dovolj dolgim krogom), start izvede tudi skupinsko. O tej možnosti izvedbe starta se organizator predhodno
posvetuje z OM.
8-k

Pri gorskih dirkah za PSLO in DP mora organizator poskrbeti za ločitev licenciranih tekmovalcev od ne licenciranih
(dva startna boksa)
8-l

Skupinskih startov je lahko tudi več. O tem odloča sam organizator, glede na časovne možnosti zapore ceste.
8-m

Vrstni red štartov pri kronometru je sledeč:
−
−
−
8.3

Ženske D,C, B, A
Masters J, I, H, G, F, E, D, C, B, A
Amaterji
Rezultati tekmovanja
8-n

Rezultate tekmovanja, z lastnim podpisom, overi glavni sodnik, ko mine pritožbeni rok.
8-o

Rezultati po kategorijah morajo biti objavljeni čim prej oziroma najkasneje v 1 uri po končanem tekmovanju v
posamezni kategoriji. Mesto objave rezultatov določi organizator že v razpisu tekmovanja.
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8-p

Najpozneje v roku 24 ur po prireditvi se morajo objaviti rezultati na spletnem portalu www.prijavim.se.
8-q

Pritožbe na postopke pred in med tekmovanjem, na odločitve sodnikov in rezultate, lahko vložijo tekmovalci ali
njihovi zastopniki v roku 15 minut po objavi rezultatov ob plačilu določenega pologa.
8-r

O pritožbi odločijo sodniki takoj na samem tekmovanju. Če pritožbe ni možno rešiti takoj, mora biti dan pisni odgovor
v 8 dneh, v skladu s postopkom sodniške organizacije.
8.4

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj
8-s

Razglasitev rezultatov se mora pričeti najkasneje 30 minut po objavi rezultatov na za to določenem prostoru.
8-t

Udeležba na razglasitvi je za nastopajoče in uvrščene na prva tri mesta obvezna.
8-u

V primeru neudeležbe na razglasitvi se pridobljene točke tekmovalcu ne upoštevajo v skupnem točkovanju za
PSLO, kakor tudi ne v posameznem točkovanju discipline. Dosežene točke ostalih se ne spreminjajo.
8-v

Organizator mora zagotoviti nagrade za prve tri uvrščene tekmovalce. Nagrade so lahko denarne, praktične
oziroma pokali in medalje
8-w

Priznanja in nagrade se lahko podelijo šele takrat, kadar so znani uradni rezultati. Reševanje morebitne pritožbe
zadrži podelitev v kategoriji, do rešitve pritožbe.

9

Ocenjevanje tekmovanja
9-a

Za vsako tekmovanje v okviru PSLO in DP bo OM ocenil tekmovanje. V primeru večjih pomanjkljivosti bo OM o
tem obvestil organizatorja, ki bo primerno sankcioniran.
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10 Končne določbe
10-a

Ta pravilnik je namenjen organizatorjem cestnih kolesarskih tekmovanj, ki štejejo za PSLO in DP, ter
organizatorjem ostalih kolesarskih prireditev tekmovalnega značaja pod okriljem OM.
10-b

Organizator tekmovanj so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in nepoznavanje določil se ne šteje kot
opravičilo.
10-c

Poleg, v tem pravilniku navedenih določil, mora organizator upoštevati še ostale predpise, katere je sprejela
mednarodna kolesarska zveza UCI in KZS, ter določil, ki so navedeni v dovoljenju pristojne upravne enote in služb,
ki so izdala dovoljenja za izvedbo prireditev te vrste.
10-d

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objave na uradni strani KZS ali najkasneje 1.2.2020.
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