
  

 
                                                    
 

KOLESARSTVO – VOŽNJA NA ČAS 
 
 

DATUM:   sreda 19. september 2018 – 9.00 
KRAJ:    TACEN – policijski poligon 
NIVO TEKMOVANJA: Šolsko državno prvenstvo v vožnji na čas 
ORGANIZATOR:   Zavod za šport RS Planica, Kolesarsko društvo Rog in Kolesarska 

zveza Slovenije 
KOORDINATOR:   Miha Koncilija, profesor športne vzgoje, trener kolesarstva 
TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga  v  dolžini  400m  
POTEK TEKMOVANJA: 
 

kategorija: Dečki /  deklice 
l.2008 in mlajši 

Dečki / deklice 
l.2007-2006 

Dečki / deklice 
l.2004-2005 

število  krogov 2 3 4 

dolžina 800 m 1.200 m 1.600 m 

pričetek  
tekmovanja 

9.00 Po končani 
predhodni dirki 

Po končani 
predhodni dirki 

 
START-CILJ: Tacen – policijski poligon  
PRAVICA  NASTOPA: Vsi   dečki  in deklice rojeni 2004 in mlajši 

TEKMOVANJE: Tekmovanje bo ekipno in posamično. V posamični razvrstitvi 
bodo rezultati in podelitev potekali ločeno za licencirane 
in nelicencirane kolesarke in kolesarje. Za ekipno razvrstitev 

bodo štele uvrstitve osmih prvo uvrščenih tekmovalcev. Za prvo mesto 
dobi tekmovalec 10 točk, za drugo 8, za tretje 6,  za četrto 5, za peto 4, 
za šesto 3, za sedmo 2 točki in za osmo 1 točko. V primeru enakega 
števila točk, je višje uvrščena šola, ki ima več boljših uvrstitev. 
Šola lahko za posamično kategorijo prijavi največ 4 tekmovalce in 4 
tekmovalke.  Prav tako bo hkrati potekalo tudi prvenstvo ljubljanskih 
osnovnih šol, za katere bodo rezultati in razglasitev tudi ločeni. 

OPREMA: Tekmovalci oz. tekmovalke morajo imeti svoja kolesa (cestno,             
gorsko, bmx). Obvezna pa je za vsakega tekmovalca ZAŠČITNA 
ČELADA 

NAGRADE: Trije najboljši posamezniki(ce) v vsaki kategoriji prejmejo medalje, 
najboljše tri ekipe (šole)v skupni konkurenci pa pokale.  

PRIJAVE: Poimenske prijave tekmovalcev z letnico rojstva in opombo, koliko 
tekmovalcev nima svojega kolesa, sprejemamo do vključno 17. 
septembra 2018 preko spletne aplikacije ŠŠT. Natisnjene in ožigosane 
obrazce pa posredujte na email naslov: info@kdrog.si 
 

Zaradi priprave štartne liste kasnejših prijav ne bomo upoštevali. 
 

Učenci in učenke na tekmovanju niso posebej zavarovani, zato 
opozarjam mentorje, da morajo biti zavarovani v šoli. 

           Kolesarsko društvo Rog 

 
 

 
 



  

 
                                                    
 
POTEK PROGE (skupna dolžina enega kroga: 400m) 
 

 

 

START 

CILJ 


