
  
 

GORSKO KOLO – VZPON 

RAZPIS 
 

INFORMACIJE 

 www.sktd-lom.si/vzponsiroko  

 
vzpon@sktd-lom.si 

 prijavim.se  

 fb.com/vzponsiroko 

 instagram.com/vzponsiroko/ 
 

Prireditev je vključena v akcijo Slovenija kolesari 2021 
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1. ORGANIZATOR 
 

Športno kulturno turistično društvo Lom 
Kanalski Lom 17A, 5216 Most na Soči 

vzpon@sktd-lom.si / 041 625 803 
 

 

2. DATUM IN KRAJ  
 

Nedelja, 15. avgust 2021, 10:30 
 

PRIJAVE in PREVZEM ŠTEVILK: POSTAJA 9, Most na Soči (hala SIAPRO d.o.o.) 
 

START: POSTAJA, ODCEP za zaselek KLOHI 
 

CILJ: TURISTIČNA KMETIJA ŠIROKO, Tolminski Lom 

 

3. ČASOVNICA TEKMOVANJA 
 

8:00-10:10 ZBIRANJE prijav in PREVZEM številk 

9:50 ODHOD kombija za prevoz opreme 

10:40 START 

11:10-11:40 Prihodi v CILJ  

12:00 Rok za PRITOŽBE 

12:05 RAZGLASITEV rezultatov in PODELITEV pokalov  
 

 

Časovna zapora je 1 ura. Tekmovalcem, ki bodo v cilj prišli po 11:40 se rezultat ne bo upošteval. 
 

4. STARTNINA  
 

PREDPRIJAVA (do 26.7.2021) 12 € 

PREDPRIJAVA (27.7.2021 - 12.8.2021)  15 € 

PRIJAVA (na dan dogodka) 18 € 

OSNOVNOŠOLCI (predprijava in na dan dogodka) 7 € 

REKREATIVCI (samo na dan dogodka) 12 € 

 
 

PREDPRIJAVE: Predprijave potekajo preko spletne strani PRIJAVIM.SE. Cena 

startnine se poravna na TRR organizatorja, ki ga prijavljeni prejme ob predprijavi. 

V primeru, da predprijava ni poravnana, se udeležencu zaračuna cena kot na dan 

tekmovanja. Za otroke stare 15 let in manj je cena v predprijavi enaka kot na dan dogodka (7 €).  

 

PRIJAVE NA DAN DOGODKA: Prijava na dan dogodka bo mogoča od 8.00 do 10:10 na Postaji, pred halo 

Siapro d.o.o. Cena startnine bo višja kot v predprijavah.  

 

PREVZEM ŠTEVILK: Prevzem štartnih številk bo na dan dogodka od 8.00 do 10:10 pred startom na Postaji, pred 

halo Siapro.  
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5. TRASA PROGE 
 

POTEK TRASE:  POSTAJA – KLOHI – ŠIROKO  

Podlaga Asfalt, beton, makadam, kolovoz, travnat teren 

Start POSTAJA (173 m n.v.) Cilj ŠIROKO (753 m n.v.) 

Dolžina 4,5 km Višinska razlika 580 m 

Povp. naklon 12,9 % Okrepčevalnica 3.0 km (Klohi) 

Rekord moški 24:37 (Luka Tavčar, 2019) Rekord ženske 28:14 (Tanja Žakelj, 2019) 
 

 

PROFIL TRASE 

 
 

 

ZEMLJEVID TRASE 

 

 



6. TEKMOVALNE KATEGORIJE  
 

MOŠKI ŽENSKE 

A... 1991 in mlaj. D... ena kategorija 

B... 1981 – 1990  

C... 1980 in star.  
 

REKREATIVCI: Na trasi namenjeni tekmovanju, lahko sodelujejo tudi rekreativni kolesarji, ki se jim časa ne meri in 

niso uvrščeni v kategorije. Rekreativci se prijavijo na prijavnem mestu na Postaji in se na cilj odpravijo po isti trasi 

kot tekmovalci kadarkoli po opravljeni prijavi.  

 

7. MERJENJE ČASA IN RAZGLASITEV REZULTATOV 
 

Merjenje časa se bo izvajalo s čipi, zagotavljala ga bo časomerilska služba 

PROTIMING. Neuradni rezultati bodo sproti (že med časom tekmovanja) 

objavljeni na spletni strani prijavim.se in v ciljnem prostoru na dveh oglasnih 

deskah.  
 

Po objavi neuradnih rezultatov bo začel teči 20 minutni rok za pritožbe. Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov 

najboljšim bo predvidoma ob 12.05 v ciljnem prostoru. 
 

Uradni rezultati bodo na voljo takoj po koncu prireditve na spletni strani prijavim.se. 

 

8. DODATNE UGODNOSTI IN NAGRADE 
 

Vsak s poravnano startnino prejme: 

- majico  

- bone za bogato izbiro toplega obroka in  

- bone za štruklje.  
 

Za vse tekmovalce sta zagotovljena zavarovanje in zdravniška služba v času tekmovanja okrepčevalnica v cilju 

z napitki in sadjem. 
 

Najboljši trije po kategorijah prejmejo medalje, najboljši trije moški in ženske v absolutni kategoriji pa pokale in 

praktično nagrado. 

 

9. PREVOZ IN HRAMBA OPREME  
 

Vsi spremljevalci z vozili se na cilj lahko odpravijo (asfaltna cesta dolžine 8 km, do 20 minut vožnje) najkasneje do 

9.50, saj bo kasneje cesta zaprta! 
 

Oprema se zbira na prijavnem prostoru v kombiniranem vozilu najkasneje do 9:50 in se dostavi na cilj pred prihodom 

prvih tekmovalcev. Oprema se hrani v vozilu v ciljnem prostoru za čas tekmovanja. Organizator ne sprejema 

odgovornosti za odtujeno opremo v ciljnem prostoru.  

  

https://prijavim.se/results/all
https://prijavim.se/results/all


10. COVID-19 PROTOKOL 
 

Vsi udeleženci starejši od 15 let MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJE PCT (preboleli, cepljeni, z negativnim 

testom). Pri udeležencih mlajših od 15 let, morajo ta pogoj izpolnjevati njihovi spremljevalci. Če udeleženec 

pogoja ne bo izpolnjeval, mu lahko organizator zavrne udeležbo. 
 

Pred prijavnim prostorom bo od 8.00 do 9.45 na voljo BREZPLAČNO TESTIRANJE s hitrimi HAG testi. 
 

Kot izpolnjevanje pogoja se v osnovi šteje: 
 

1. negativni rezultat HAG ali PCR testa, ki ni starejši od 48 ur; 

2. potrdilo o prebolelosti - dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, vendar 

ni starejši od šest mesecev oz. potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni 

minilo več kot šest mesecev. 

3. potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: 

 drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj 7 dni, 

 drugega odmerka cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 

 prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, 

 odmerka cepiva proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni. 
 

Več podrobnosti in druge možnosti za izpolnjevanje pogoja PCT si preberite na: 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/ 

 

11. SPLOŠNA PRAVILA 
 

Tekmovalci lahko prevzamejo startno številko, ko izkažejo, da so plačali startnino. 
 

Tekmovalci po prihodu v cilj prejmejo darilno majico in bone za hrano. 
 

Za udeležbo mladoletnih udeležencev so odgovorni starši oziroma skrbniki.  
 

Za čas tekmovanja in spust v dolino je obvezna uporaba čelade. Vsi tekmovalci, ki bodo na progi ali v cilju brez 

čelade, bodo diskvalificirani.  
 

Na prijavnem prostoru, startnem in ciljnem prostoru ter v času tekmovanja mora udeleženec upoštevati navodila 

organizatorja in redarjev ter ravnati skladno z veljavnimi cestnopometnimi predpisi tudi v času in na območjih zapore 

cest.  
 

Udeleženec sodeluje na lastno odgovornost in pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato od 

organizatorja ne bo uveljavljal kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov 

Udeleženec soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo osebne podatke kot so osebno ime, letnica rojstva, 
ime ekipe oz. kluba, dosežen čas, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi zanje 
zahteval kakršnokoli povračilo. Organizator bo osebne podatke udeležencev shranjeval skladno z zakonodajo, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov. 

S podpisom prijavnice udeleženec dovoljuje, da organizator osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih 
uporablja za statistične obdelave, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, 
letakov in vabil na dogodke organizatorja. Osebne podatke lahko obdeluje do preklica privolitve oziroma skladno z 
zakonsko določenimi roki. 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/


Udeleženec ob prijavi oziroma prevzemu startne številke podpiše izjavo, da se strinja s splošnimi pravili prireditve, 
da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravstveno 
sposoben za tekmovanje. 

12. SPREMEMBE RAZPISA 

Organizator si pridržuje pravico, da do 1. avgusta 2021 spremeni ta razpis. Morebitne spremembe bodo objavljene 
na spletni strani www.sktd-lom.si in komunicirane preko spletnih omrežij.  

Morebitne spremembe na dan prireditve bodo objavljene na oglasni deski ter preko ozvočenja na prijavnem in 
startnem prostoru. 

 

 

Športno kulturno turistično društvo Lom 

 

Kanalski Lom, 1. 6. 2021 

(spremembe: 4. 8. 2021) 

http://www.sktd-lom.si/

