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RAZPIS TEKMOVANJA SMUČARJEV TEKAČEV NA 
TEKAŠKIH ROLKAH 

 

 

ki šteje za POLETNI POKAL 
 
 
 
 
 

 
 

 

KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA: 
Rogla; sobota, 19. septembra, ob 9.30 uri 

 
VODJA TEKMOVANJA: 
David Voh 

 
TEKMOVALNE KATEGORIJE: 

Člani letnik 2001 in starejši (dvakrat) 
Članice letnik 2001 in starejše (dvakrat) 

Starejši mladinci in mladinke letnik 2002 in 2003 (dvakrat) 

Mlajši mladinci in mladinke letnik 2004 in 2005 (dvakrat) 

Starejši dečki in deklice letnik 2006 in 2007 

Mlajši dečki in deklice letnik 2008 in 2009 
Cicibani in cicibanke letnik 2009 in mlajši (alternativna tekma na rolerjih) 

 
PRIJAVE: 

Prijave za tekmovanje na tekaških rolkah pošljite do četrtka, 17. septembra, do 12. ure na 
elektronski naslov joze.klemencic@sloski.si 

 
PROGRAM TEKMOVANJA IN PREDSTAVITEV PROGE: 

Prvi start: 9.30 

Drugi start: 11.00 
Alternativna tekma na rolerjih: 12.00 

mailto:joze.klemencic@sloski.si
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Tekmuje se v prosti tehniki. Start bo posamičen v 15-sekundnih časovnih intervalih, kot so 

tudi priporočila NIJZ (starejše kategorije v drugo glede na zaostanek iz prve vožnje). Startna 

lista bo pripravljena glede na veljavne SLO točke. Starti na alternativnem tekmovanju na 

rolerjih so prav tako posamični v 15-sekundnih časovnih intervalih. 

Start tekmovalne proge je na Rogli, neposredno pred Kočo na Pesku (1389 m), na začetku 
regionalne ceste R3-701, odsek 1430 Pesek–Rogla–Zeče. Proga poteka proti vrhu Rogle v 

celotni dolžini 2,8 kilometra, z razliko v nadmorski višini cca. 120 metrov, ciljni prostor je 

lociran na vrhu Rogle, na ravnem delu ceste, v bližini zgornje postaje smučarske proge 

Košuta (1508 metrov). Tekmovanje bo potekalo ob POPOLNI zapori prometa, glede na 

odločbo UE Slovenska Bistrica. Na trasi bodo razporejeni redarji, ki bodo naključne 

obiskovalce opozarjali na zagotavljanje varnostne medsebojne razdalje 2 m in nošenje 

zaščitnih mask. 

 
STARTNINA: 
Za vse kategorije, ki tekmujejo na tekaških rolkah, znaša startnina 5 evrov. Za alternativno 
tekmovanje na rolerjih ni startnine. Glede na razpis tekmovanja prijav na samem prizorišču 

NE BOMO sprejemali. Dvig startnih številk in plačilo startnine za posamezno društvo bo 
možno na dan tekmovanja na parkirišču pred Kočo na Pesku na startnem prostoru (Lukanja 

20, 2317 Oplotnica). Prostor za prevzem startnih številk bo označen in zavarovan. 

Zagotovljena bosta redarja, ki bosta skrbela za predpisano medsebojno varnostno razdaljo 

oseb 2 m in obvezno uporabo zaščitnih mask. Na mizi za prevzem že pripravljenih startnih 

številk bo zagotovljeno razkužilo za roke. 
 

 
 

RAZGLASITEV REZULTATOV: 
30 minut po končanem tekmovanju na ciljnem prostoru na zgornji postaji proge Košuta na 

Rogli pri Baru Uniorček. Morebitne pritožbe v pisni obliki s kavcijo 50 evrov se izročijo 
tehničnemu delegatu. 

 
NAGRADE: 
Najboljši bodo prejeli medalje in diplome. Vsi dobitniki medalj bodo nagrajeni tudi z 

vstopnicami za atrakcijo #1 v Sloveniji ta hip - Pot med krošnjami Pohorje! 

 
 
 
 

DODATNE INFORMACIJE: 

David Voh 064 120 834, Marjan Jelenko 041 963 558 



 

POSEBNE DOLOČBE TEKMOVANJA: 

Na vseh tekmovanjih na tekaških rolkah za poletni pokal ALPINA 2020 je obvezna uporaba 
naslednje tekmovalne in zaščitne opreme za tekmovalce: 

- tekaške rolke, dolžine najmanj 53 cm s premerom kolesa do največ 100 mm, 

- tekaški čevelj mora biti na rolko pritrjen s smučarsko tekaško vezjo, 
- fiksiranje pete čevlja na rolko ni dovoljeno, 

-  za vse kategorije je obvezna uporaba zaščitne čelade, palic z varovano konico in očal. 

Menjava rolk med tekmo ni dovoljena. VSI TEKMOVALCI, vključno s starejšimi 

kategorijami, TEKMUJEJO NA SVOJIH ROLKAH. Tekmovanje bo potekalo ob popolni 

zapori ceste, vendar prosimo tekmovalce, da spoštujejo navodila redarjev. Ogrevanje na 

rolkah bo dovoljeno na prireditvenem prostoru. 

 
POSEBNE DOLOČBE COVID-19 za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2: 

Tekmovanja se lahko udeležijo SAMO ZDRAVI TEKMOVALCI brez znakov okužbe dihal 
(kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v žrelu, vročina, 
glavobol ) ali driske. Za vse udeležence bo potrebno podpisati izjavo o zdravstvenem 

stanju. Udeleženec izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in 

zdravstveno sposoben za tekmovanje. Za vse udeležence je na startnem in ciljnem prostoru 

OBVEZNA uporaba zaščitnih mask in upoštevanje medsebojne varnostne razdalje 2 m. 

Obisk prireditve je zaradi večje koncentracije ljudi, velike verjetnosti tesnih stikov, glasnega 

govorjenja, povečane količine izdihanega zraka, tvegano za prenos okužbe z novim 

koronavirusom. Udeleženci in obiskovalci se prireditve udeležujejo na lastno odgovornost z 

zavedanjem tveganja, ki ga s tem prevzamejo. Organizator ne prevzema odgovornosti za 

prenos novega koronavirusa. Pri udeležbi je potrebno upoštevati priporočila in navodila NIJZ 

in organizatorja. Priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2 za športnike so 

objavljena na spletni strani in so priložena razpisu: 

 https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.pdf  

 
SANITARIJE ZA UDELEŽENCE: 
Sanitarije za udeležence bodo zagotovljene v Koči na Pesku. Po dogovoru s predstavniki 
Uniturja bo določena oseba, ki bo vseskozi skrbela za redno čiščenje in razkuževanje sanitarij. 

Prav tako bosta prisotna redarja, ki bosta poskrbela za upoštevanje medsebojne varnostne 

razdalje 2 m in uporabo zaščitnih mask pri uporabnikih sanitarnih prostorov. Na voljo bodo 

tekoča voda, milo, papirnate brisače in razkužilo za roke. 
 
TEKMOVALNA ŽIRIJA: 

Jože Klemenčič, tehnični delegat Smučarske zveze Slovenije 

Aleš Jevšenak, pomočnik tehničnega delegata 

David Voh, vodja tekmovanja 
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