
 
 

 

    
 

 

R A Z P I S 
ZA »KRITERIJ IN NOČNI KRITERIJ – KRANJ 2021« 

 
ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO ZA KATEGORIJE:  

MLAJŠE MLADINKE IN MLAJŠI MLADINCI, STAREJŠE MLADINKE IN STAREJŠI MLADINCI,  
ŽENSKE U23 IN ELITE, MOŠKI U23 IN ELITE 

POKAL SLOVENIJE 

 
 

SOBOTA, 24. julij 2021 
 

 

 

ORGANIZATOR Kolesarski klub KRANJ  
Škofjeloška cesta 14  
4000 KRANJ 

KATEGORIJE MOŠKI ELITE in U23 (DRŽAVNO PRVENSTVO) 

ŽENSKE ELITE in U23 (DRŽAVNO PRVENSTVO)  

STAREJŠI MLADINCI in STAREJŠE MLADINKE (DRŽAVNO PRVENSTVO)  

MLAJŠI MLADINCI in MLAJŠE MLADINKE (DRŽAVNO PRVENSTVO) 

DEČKI IN DEKLICE A, B, C 
PROGA Proga je krožna (vozi se desni krog) in poteka po naslednjih ulicah:  

 
Koroška cesta–Stritarjeva ulica–Gregorčičeva ulica–Stara pošta–Koroška 
cesta. 
  

Dolžina kroga je 800 m. 

TEKMOVALNI 
PREDPISI 

Tekmuje se po predpisih UCI in KZS ter po določilih tega razpisa. V soglasju s 
sodniškim zborom si organizator pridržuje pravico do sprememb tega razpisa.  

 



  

    

 

PROGRAM 
TEKMOVANJ 

 

DEČKI C in DEKLICE C in B 
10 krogov  

(KONČNI CILJ) 
start ob 14.30 uri 

   

DEČKI B in DEKLICE A 15 krogov start ob ca 15.00 uri    

DEČKI A in  

MLAJŠE MLADINKE (DP) 
20 krogov start ob ca 15.40 uri 

   

MLAJŠI MLADINCI (DP) 

 STAREJŠE MLADINKE (DP)  
25 krogov start ob ca 16.30 uri 

   

STAREJŠI MLADINCI (DP) 

ŽENSKE U23 in ELITE (DP) 
30 krogov start ob ca 17.40 uri 

   

MOŠKI U23 in ELITE (DP) 50 krogov start ob ca 21.00 uri    

Vsak 5. krog je šprint za točke. 
Točkuje se po sistemu 5, 3, 2, 1. 

 
  

 

ŠTART in CILJ Na Koroški cesti med hotelom Creina in Globusom. 

RAZGLASITEV 
REZULTATOV 

Na glavnem odru na Slovenskem trgu. 

PRAVICA NASTOPA Pravico do nastopa imajo vsi licencirani tekmovalci navedenih kategorij, tudi 
tujci. 

PRIJAVE Prijave bodo potekale prek portala Prijavim.se in na e-mail naslovu 
kksava@siol.net.  

Prijave zbiramo najkasneje do 22. 7. 2021 do 23.00 ure.  

PISARNA DIRKE V prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. 

Dvig štartnih številk bo možen od 11.30 ure dalje. 

Samo en predstavnik ekipe lahko vstopi v pisarno dirke. Pred vstopom in v notranjosti 
pisarne je obvezno razkuževanje rok, nošenje zaščitne maske in upoštevanje varne 
razdalje 1,5 m. Pred vhodom v pisarno dirke bo odgovorna oseba preverjala telesno 
temperaturo. V pisarni dirke so naenkrat lahko največ štirje predstavniki ekip, zato 
prosimo za strpnost.  
 
Sestanki vodij ekip v soboto (kriterij) se bodo odvijali na štartno/ciljni črti, pri sodniškem 
odru. Prosimo, ohranjajte varnostno razdaljo 1,5 m. 

SESTANEK VODIJ EKIP 13.30 – sestanek za kategorije dečkov, deklic in mlajših mladink 

16.10 – sestanek za kategorije mladincev, mladink in žensk 

18.30 – sestanek za kategorije članov  

Vsi sestanki bodo potekali pri sodniškem zboru pri startno-ciljni črti. 

NAGRADE V skladu s pravilnikom KZS na DP ni denarnih nagrad. V vsaki kategoriji prvi trije 
v razvrstitvi za DP prejmejo medaljo. Podelijo se tudi medalje in pokal za 
najboljše tri v absolutni razvrstitvi.   

TOČKOVANJE Kolesarska dirka »KRITERIJ IN NOČNI KRITERIJ – KRANJ 2021« se točkuje za 
Pokal Slovenije. 

OSTALE DOLOČBE V času tekmovanja bo cesta popolnoma zaprta za ves promet.  

V primeru velikega števila tekmovalcev bodo ti razdeljeni v skupine. 

Kolesarji tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za 



  

    

 

posledice in nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti 
tretjim osebam, oziroma zaradi kršenja pravil, ki jih določi organizator ali 
sodniki.  

Ogrevanje na progi v času tekmovanja ni dovoljeno. 

Upoštevanje COVID-19 protokolov organizatorja, UCI ter zakonov in veljavnih 
odlokov R. Slovenije.  

COVID-19 PROTOKOL Športniki in člani njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri 
izvedbi tekmovanj in gledalci morajo spoštovati zakone in odloke RS, ki veljajo v 
času tekmovanja in se nanašajo na preprečevanje širjenja koronavirusa. Vsi 
športniki in njihovi spremljevalci morajo imeti negativni rezultat HAG ali PCR 
testa, ki ni starejši od 48 ur (Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov (Ur. l. RS, št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21 in 
104/21); Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov (Ur. l. RS, št. 107, 8. 7. 2021)), potrdilo/dokazilo o cepljenju 
ali prebolelosti. Pogojev PCT ne rabijo izpolnjevati osebe, ki še niso dopolnile 15 
let, če se tekmovanja udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma 
skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT. 
 
Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna 
osebam, ki imajo: 

1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, 

2. imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo 
več kot šest mesecev. 

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

 drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, 

 drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 

 prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 
najmanj 21 dni, 

 odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-
Cilag najmanj 14 dni, 

 prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca 
najmanj 21 dni, 

 drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 
Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, 

 drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali 

 drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 

 drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva, če je oseba cepljena s kombinacijo 
dveh različnih cepiv, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste 
cepiva. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, 
se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi 
odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 
28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka. 

 

Katerega koli od navedenih potrdil mora predstavnik ekipe predložiti na vpogled 
ob dvigu štartnih številk, tako za tekmovalce kot tudi za spremljevalno osebje, do 
konca tekmovanja pa ga mora imeti pri sebi. Vsi športniki, spremljevalci in 
organizacijsko osebje se morajo vpisati v seznam udeležencev, ga predati 
organizatorju – na seznamu pa je treba navesti vse podatke in podpisati izjavo (ki 
je sestavni del seznama) o predloženem ustreznem potrdilu in kazenski 
odgovornosti o pristnosti predloženega potrdila. Brez videnega kateregakoli od 
dokazil/potrdil s strani pristojne osebe organizatorja in podpisane izjave, športnik 
oz. spremljevalec in/ali organizator na tekmovanju ne bo mogel sodelovati. 



  

    

 

 

PODELITEV NAGRAD DEČKI, DEKLICE IN MLAJŠE MLADINKE – ob ca 17.10 

MLAJŠI MLADINCI, STAREJŠI MLADINCI, STAREJŠE MLADINKE, ŽENSKE – ob ca 
18.50 

MOŠKI U23 IN ELITE – ob ca 22.00 

Podelitev nagrad bo potekala na zmagovalnem odru, ki bo prilagojen vsem 
priporočilom varovanja pred širitvijo okužbe. Omogočeno bo upoštevanje 
predpisane varnostne razdalje 1,5 m, vsak tekmovalec bo nagrado/odličje 
prevzel pred zmagovalnim odrom, podelitev bo potekala brez fizičnih stikov med 
tekmovalci in osebjem. Ves čas podelitve so obvezne zaščitne maske. 

PRITOŽBE Pri glavnem sodniku po pravilih sodniškega zbora. Rok za pritožbo je 15 min. po 
objavi neuradnih rezultatov in ob kavciji 20,00 €, ki se ob ugodni rešitvi 
pritožbe povrne. 

DODATNE 
INFORMACIJE 

Matjaž Zevnik – 051 442 633  
Nace Korošec – 040 747 676  
Maša Zevnik – 040 637 831 

Kranj, 9. 7. 2021    
 

                                         KK KRANJ 
Organizacijski odbor 

 
PROGA 

 

 


