
 

           
 

 
 
 

 

 

RAZPIS 

za rekreativno kolesarsko tekmo 

Litija – Zagorje ob Savi, 

 
ki bo v nedeljo, 16. 9. 2018, s štartom ob 10.00 uri  

 
 
 

Organizatorja:  

Zavod za šport Zagorje ob Savi ter Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, v sodelovanju 
s Kolesarskim klubom Zagorska dolina. 

 

 

Vrsta dirke in trasa: 

 

Prireditev je umeščena v Evropski teden mobilnosti 2018 občine Litija in Zagorje ob Savi, z 
namenom širše promocije kolesarjenja za trajnostno mobilnost ter zdravo okolje, tudi v smislu 
izpolnjevanja ciljev celostnih prometnih strategij obeh sodelujočih občin. 

 

Štart: Litija 

Dolžina trase: 21 km 

Vzpon: 478 m 

Spust: 466 m 

Cilj: Zagorje ob Savi   

 

 

Štart in cilj: 

Štart tekmovanja je v Litiji, na Ponoviški cesti 12 (dvorišče Mladinskega centra Litija) ob 10.00 
uri. Tekmovalci morajo biti na štartnem mestu najkasneje ob 9.30.  

V primeru prijave večjega števila kolesarjev bodo tekmovalci razdeljeni v skupine, ki bodo 
štartale ločeno v razmaku do največ 10 minut. 

 



 

           
 

 
 
Prevzem štartnih številk: udeleženci lahko štartno številko prevzamejo v Mladinskem centru 
Litija, Ponoviška cesta 12, od srede, 12. 9. 2018, do vključno petka, 14. 9. 2018, med 8.00 in 
20.00 uro, ali na dan tekme, na štartu med 7.30 in 9.30 uro. 

   

Na štartu in ob progi bo na voljo pitna voda, na cilju pa bo vsak udeleženec prejel sendvič in 
sadje. 

 

Ob progi bodo udeležence usmerjali prostovoljci in gasilci.   

 

 

Pravica nastopa: 

Udeležba na tekmovanju je možna za vse rekreativne kolesarje, ki so dopolnili najmanj 18 let. 
Priporočilo je, da se posamezni tekmovalci predhodno seznanijo s traso tekmovanja na kateri 
so ožine, strmi klanci, strmi spusti ter številni ostri ovinki, katera zahtevajo posebno previdnost 
kolesarjenja. 

 

 

Prijava in plačilo štartnine: 

 

Prijava na tekmo je možna do 7. 9. 2018 preko povezave …………………… (link protime). 

 
V primeru kakršnihkoli težav ob prijavi preko navedene povezave, prosimo kontaktirajte 
organizatorja (tel. št.: 03 56 60 251, elektronska pošta: info@zzs-zagorje.si). 

 
Tekmovalec po opravljeni elektronski prijavi poravna štartnino v vrednosti 10 EUR z 
bančnim nakazilom  
 
Podatki za bančno nakazilo: 
Koda namena:  COST 
Namen:  Štartnina za kolesarsko dirko Litija – Zagorje ob Savi   
Znesek: 10 EUR 
Prejemnik:  ZAVOD ZA ŠPORT ZAGORJE OB SAVI  
Naslov:  Cesta 9. avgusta 44a, 1410 Zagorje ob Savi 
IBAN: SI56 0134 2603 0722 033 
SWIFT: BSLJSI2X 

Referenca: 99 

 

Elektronska prijava na tekmo brez plačila štartnine do 7. 9. 2018 se ne smatra za 
zaključen prijavni postopek.  



 

           
 

 
 
Od 8. 9. 2018 do vključno 15. 9. 2018 prijava ni več možna!  Prijava je izjemoma možna 

tudi na dan prireditve na štartnem mestu od 8.30 do 9.30, štartnina ob prijavi na dan 

prireditve pa znaša 20 EUR. 

Štartnina zajema organizacijo prireditve, praktično darilo organizatorja, označeno progo, nujno 
medicinsko pomoč na terenu, uporabo štartnih številk in čipa, vodo na štartu in ob progi ter 
okrepčilo na cilju.  

Ob prevzemu štartne številke vsak udeleženec prejme tudi kupon za hrano in darilno vrečko. 
Če štartna številka z merilcem časa ne bo nameščena skladno z navodili, organizator ne 
zagotavlja meritev časa.  

Sodelujoči brez štartnih številk niso udeleženci tekmovanja. 

 

Vračilo štartnine: Vračilo štartnine je možno le v primeru predložitve zdravniškega potrdila.  

 

Merjenje časa: 

Merjenje časov bo izvajalo podjetje Protime, in sicer z RFID tehnologijo. 

 

 

Rezultati in pritožbe: 

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo ob približno 12.00 uri na Mestni ploščadi v 
Zagorju ob Savi (50 m od cilja tekme, pri krožišču). 

Rok za morebitne pritožbe v zvezi z nepravilnostmi ali nespoštovanjem pravil med samo tekmo 
je največ 15 minut po končani tekmi pri organizatorju tekme.  

 

 

Nagrade : 

Vsak udeleženec prejme spominsko majico, prvi trije pa prejmejo pokal in praktične nagrade. 

Podelitev nagrad skupaj s krajšim spremljevalnim programom bo potekala ob predvidoma 
12.00 uri na Mestni ploščadi v Zagorju ob Savi (50 m od cilja tekme, pri krožišču). 

 

Objava rezultatov: 

Organizator bo rezultate objavil na naslednjih spletni straneh: 

 www.zkms-litija.si  in www.zzs-zagorje.si  
 
 
 

 

https://www.google.si/search?hl=sl&ei=cnJhW--iOc7LwAKZ8aDgAQ&q=zavod+za+%C5%A1port+zagorje&oq=zavod+za+%C5%A1port+zagorje&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i22i30k1l2.81287.87059.0.87377.22.14.0.8.8.0.269.1770.0j10j2.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.20.1984...0i131i67k1j0i67k1j0i131k1.0.Z2vXfPb7bQE


 

           
 

 
 
 

Splošne določbe, pogoji in pravila kolesarske tekme: 

 

- udeleženec tekme je vsak, ki se prijavi organizatorju, plača štartnino in se udeleži 

tekme, 

 
- udeleženci se obvezujejo, da bodo tekmovali v skladu z določili tega razpisa, Tehničnih 

pravilnikov  KZS in UCI, ter v skladu z navodili organizatorja, 
 

- obvezna je uporaba zaščitne kolesarske čelade, štart brez nje ni možen, 
 

- vsi udeleženci tekmujejo izključno na lastno odgovornost,  
 

- organizator ne odgovarja za posledice in tudi ne za morebitno škodo, ki jo udeleženci 
povzročijo sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi ter ob neupoštevanju opozoril 
organizatorja ali cestno-prometnih predpisov, kjer se zahteva prilagoditev hitrosti, 
zaradi ovir, ovinkov, poškodb cestišča ali drugih okoliščin. Udeleženec na prireditvi 
sodeluje v celoti na lastno odgovornost. Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega 
razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil, 

 
- s podpisom prijavnice, dvigom štartne številke in prihodom na štart udeleženci potrdijo, 

da so seznanjeni z določili tega razpisa in da se strinjajo z njim. V primeru predhodne 
prijave (in plačila prijavnine) se smatra, da so vsi prijavljeni udeleženci seznanjeni z 
vsebino razpisa in prijavnice, 
 

- v času prireditve bo uvedena popolna zapora javnih cest na celotni trasi. V času zapor 
bodo tekmovalce spremljala spremljevalna vozila, zaporo cest sprošča spremljevalno 
vozilo za zadnjim tekmovalcem. Državna cesta v Zagorju bo na odseku od 
semaforiziranega križišča pri centru Spar do krožišča pri mestni ploščadi zaprta zgolj 
med 10:45 in 11:45 uro. Tekmovalci, ki bodo do navedenega odseka državne ceste 
prispeli pred 10:45 uro oziroma po 11:45 uri, torej pred oziroma po koncu popolne 
zapore državne ceste, bodo s strani organizatorja preusmerjeni na kolesarsko stezo 
med Sparom in krožiščem pri mestni ploščadi. Ostale javne ceste bodo zaprte med 10. 
in 11:45. uro. Tekmovalci, ki bodo po izteku termina popolnih zapor še na progi, bodo 
tekmovanje nadaljevali kot normalni udeleženci cestnega prometa, razen na kolesarski 
stezi med centrom Spar in krožiščem v Zagorju, ki bo rezervirana za tekmovalce.  

 
- v primeru intervencijske vožnje s strani policije, reševalnega vozila ali gasilcev, je 

potrebno upoštevati njihova navodila ter navodila uradnih spremljajočih vozil 
 

- na samem prizorišču bo prisotna dežurna zdravniška služba oziroma ekipa nujne 
medicinske pomoči,  

 
- tekma bo potekala v vsakem vremenu,  

 



 

           
 

 
 

- organizator si pridržuje pravico prepovedi nadaljevanja vožnje ali diskvalifikacije 
udeleženca v primeru neupoštevanja označene trase, neupoštevanja opozoril 
organizatorja ali cestno-prometnih predpisov, odmetavanja smeti na in ob progi, 
uporabe transporta med tekmo, izogibanja pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah (v 
primeru bolezni ali poškodbe), zunanje pomoči izven servisnih con, 

 
- kadarkoli na progi lahko zdravstveno osebje oceni, da udeleženec ni več sposoben 

varno nadaljevati tekme, ga izloči in poskrbi za tekmovalca. V primeru neupoštevanja 
tega, bo udeleženec diskvalificiran.  

 
- celotna proga oziroma trasa bo ustrezno označena. Na nevarnih in nepreglednih 

odsekih bodo prisotni reditelji, gasilci ali prostovoljci, ki bodo tekmovalce opozarjali na 
nevarne odseke ali morebitno prilagoditev hitrosti na ostrih ovinkih ter na ostale možne 
večje nevarnosti. 

  
- vsi udeleženci se morajo držati označene predvidene proge. Vsakršno iskanje in 

uporaba bližnjic pomeni takojšnjo diskvalifikacijo tekmovalca, 
 

- na progi bodo kontrolne točke. Udeleženec, ki ne bo prečkal vseh kontrolnih točk, bo 
označen kot diskvalificiran oz. kot tisti, ki ni končal proge, 

 
- s prijavo prijavitelj potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal v prijavnici resnični, da se 

strinja s pogoji izvedbe prireditve in razpisnimi pogoji. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko 
pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila 
organizatorja in sodeloval na prireditvi na lastno odgovornost. Potrjuje, da se zaveda 
tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal 
kakršnih koli odškodninskih zahtevkov, 

  
- udeleženec s prijavo soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove 

podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih 
zahteval kakršno koli povračilo. Organizator bo osebne podatke prijaviteljev uporabljal 
in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, 
ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR -  Uredba (EU) 2016/679 
evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016), 
 

- prijavitelju pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list 
RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 
38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), 

 
- tekmovalec v nobenem primeru ne sme prehiteti vozila, ki označuje začetek dirke, ali 

zaostati za vozilom, ki označuje konec dirke. V tem primeru tekmovalec ni več 
udeleženec tekme in bo diskvalificiran, hkrati s tem pa se preneha vsa odgovornost 
organizatorja do tekmovalca, 

  
- organizator si pridržuje pravico do sprememb vsebine prireditve tudi po že oddani 

prijavi in plačilu prijavnine iz strani udeleženca. Če pride zaradi objektivnih okoliščin do 
okrnitve programa, spremembe darilnega paketa ali tras, udeleženec ni upravičen do 
nobenega povračila prijavnine. Prav tako prijavljeni ni upravičen do vračila prijavnine, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0709
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2517
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1409


 

           
 

 
 

če se prireditve ne udeleži zaradi slabega vremena. Prireditev se namreč izvede v 
vsakem vremenu. Vračilo prijavnine je mogoče le z zdravniškim potrdilom. Če se 
prireditev iz objektivnih okoliščin ne bi izvedla, je prijavljeni udeleženec upravičen do 
plačila celotne prijavnine, vendar brez obresti, 
 

- vsak prijavljeni udeleženec bo najkasneje do 9. 9. 2018 prejel elektronsko sporočilo 
z dodatnimi informacijami, pojasnili, opozorili ter navodili s strani organizatorja 
glede izvedbe tekme. 

  

 

Kontakt in dodatne informacije: 

Zavod za šport Zagorje, tel. št.: 03 56 60 251, elektronska pošta: info@zzs-zagorje.si 

 

 

 

Javni zavod za kulturo, mladino                                  Zavod za šport Zagorje ob Savi 

 in šport Litija                

 

 

 

 

 

 


