
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI PRIREDITVE
»Tušev vzpon na Celjsko kočo 2019«

Datum prireditve: SOBOTA, 1. 6. 2019

ORGANIZATOR: ENGROTUŠ d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

1. člen

OPREDELITEV PRAVICE DO SODELOVANJA

a) kolesarski vzpon z meritvijo časa

Sodelujejo lahko vsi, ki se predprijavijo oz. prijavijo v razpisanem terminu in poravnajo
prijavnino.  S  plačilom prijavnine  prejmejo  tekmovalci  bone za  prehrano,  ki  jih  lahko
unovčijo na cilju - na Celjski koči in spominsko majico. Tekmovalci kolesarijo na lastno
odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci
med seboj ali proti tretji osebi.

Predprijava poteka do vključno 30. 5. 2019 preko spletne strani www.tus.si/zabava/ 
Cena predprijave (DDV je vključen v ceno): 11 evrov 
Predprijava je veljavna, ko je pravilno izpolnjen prijavni obrazec in plačana prijavnina na
TRR odprt pri Uni Credit banki:
IBAN: SI56 2900 0005 5034 165
BIC: BACXSI22
Koda namena – OTHR
Namen plačila – Vzpon CK, ime in priimek
Sklic: 00 77776-2019
Plačilo mora biti opravljeno najkasneje do 30. 5. 2019.

Prijava je na dan tekmovanja možna pred Planetom Tuš Celje med 7.30 in 9.
uro. 
Cena prijave na dan tekmovanja (DDV je vključen v ceno): 14 evrov 

b) kolesarski vzpon brez meritve časa

Sodelujoči  kolesarji  plačajo  prijavnino,  ki  vključuje  bone  za  prehrano  na  cilju  in
spominsko  majico.  Kolesarji  lahko  kolesarijo  po  začrtani  progi,  vendar  niso  deležni
meritve individualnega časa. Tekmovalci kolesarijo na lastno odgovornost. Organizator ne
odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretji osebi.
V  kolikor  kolesar  ne  plača  prijavnine,  lahko  kolesari  po  začrtani  progi,  vendar  ni
upravičen do spominske majice in prehrane na cilju.

Prijavnina (DDV je vključen v ceno): 7 evrov

c) pohod na Celjsko kočo

Pohoda se lahko udeleži vsak, ki plača prijavnino na štartu za pohodnike.

Štart: parkirišče pred železniškim podhodom pri odcepu za Zagrad od 8. do 10. ure

http://www.tus.si/zabava/


Prijavnina (DDV je vključen v ceno):
Posamezniki - 7 evrov
Družine do 3 družinske člane – 6 evrov/osebo 
Družine s 4 ali več družinskimi člani – 5 evrov/osebo 
Prijavnina vključuje bone za prehrano, ki jih pohodniki lahko unovčijo na cilju - na Celjski
koči in spominsko majico.

Sodelovanje na dogodku ni dovoljeno osebam, ki se nahajajo na seznamu športnikov, ki
so  kršili  protidopinška  pravila  in  je  objavljen  na  straneh  Slovenske  antidoping
organizacije – SLOADO. 

2. člen

OPREDELITEV KATEGORIJ

OTROCI
1. otroci do 14 let (2005 in mlajši)

MOŠKI
2. amater od 15 do 29 let (1990 - 2004)
3. master A od 30 do 34 let (1985 - 1989)
4. master B od 35 do 39 let (1980 - 1984)
5. master C od 40 do 44 let (1975 - 1979)
6. master D od 45 do 49 let (1970 - 1974)
7. master E od 50 do 54 let (1965 - 1969)
8. master F od 55 do 59 let (1960 - 1964)
9. master G od 60 let naprej (1959 in starejši)

ŽENSKE
10. ženske A od 15 do 34 let (2004 - 1985)
11. ženske B od 35 do 49 let (1970 - 1984)
12. ženske C od 50 let naprej (1969 in starejše)

RAZNO
13. MTB moški
14. MTB ženske
15. tekmovalci s PONY kolesi 
16. tekmovalke s PONY kolesi
17. tekmovalci z licenco ELITE
18. tekmovalke z licenco ELITE

3. člen

OPIS PROGE/TRASE

Skupinski štart za kolesarje je ob 10. uri izpred Planeta Tuš, Mariborska 128 v Celju.
Kolesarji se peljejo skozi Celje, po Mariborski cesti in Aškerčevi ulici, v križišču pri Pošti
zavijejo levo in nadaljujejo pot po Cesti na grad proti Zagradu, kjer je postavljen štartni
lok in se prične uradno merjenje časa, ki se zaključi na Celjski koči. Spremljevalni vozili
bosta s svojo hitrostjo zagotavljali strnjeno kolono kolesarjev od Planeta Tuš do mesta,
kjer se prične uradno merjenje časa (Zagrad).
Kolesarji  z  gorskimi  kolesi,  ki  so  uvrščeni  v  kategorije  MTB  moški  in  MTB  ženske
kolesarijo po markirani gorsko kolesarski poti. 



4. člen

OPREMLJENOST TEKMOVALCEV

Vsak kolesar, ki vplača prijavnino in kavcijo za izposojo čipa, prejme dve enotni štartni
številki (eno namesti na sprednji del kolesa, drugo pa na hrbet, zadnjo stran svojega
telesa) ter elektronski čip, ki se namesti na sprednjo os kolesa. 

Kolesarji  morajo  na  glavah obvezno  nositi  čelade.  V  nasprotnem primeru je
kolesarju prepovedano tekmovati, plačilo za prijavnino pa se mu ne vrne.

5. člen

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SPREMLJEVALNO VOZILO

Vsak  tekmovalec  tekmuje  na  lastno  odgovornost.  Mladoletni  otroci  tekmujejo  na
odgovornost  starša ali  skrbnika.  Tekmovalce  bodo spremljala  spremljevalna  vozila  od
začetka (Planet Tuš) do konca poti (Celjska koča). 

6. člen

CESTNI REŽIM V ČASU PRIREDITVE

Na dan prireditve bo popolna zapore državne ceste (od Planeta Tuš do križišča Aškerčeve
ulice in Ulice 14. divizije) med 10.00 in 10.20 ter lokalne ceste med 10.00 in 12.30 od
omenjenega križišča do Celjske koče, skladno z navodili in dovoljenjem Organa MO Celje
in Direkcije RS.

7. člen

NAVODILA KOLESARJEM O SPOŠTOVANJU DOLOČIL/pravil

Vsi udeleženci prireditve morajo spoštovati določila  Pravilnika o organizaciji prireditve
»Tušev vzpon na Celjsko kočo 2019«, navodila policistov, rediteljev in organizatorja –
Engrotuša.

8. člen

NAGRADE IN POKALI

Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo medaljo in praktično nagrado.
Najboljši trije tekmovalci in tri najboljše tekmovalke –  to so tisti tekmovalci, ki imajo
najboljši čas v vseh moških kategorijah ali v vseh ženskih kategorijah brez tekmovalcev
in tekmovalk z licenco ELITE in tekmovalcev in tekmovalk v kategoriji MTB – prejmejo
tudi denarne nagrade v neto vrednosti:

 1. mesto absolutno ženske 400 evrov 
 2. mesto absolutno ženske 250 evrov 
 3. mesto absolutno ženske 150 evrov 

 1. mesto absolutno moški 400 evrov 
 2. mesto absolutno moški 250 evrov 



 3. mesto absolutno moški 150 evrov 
 
Denarno nagrado v znesku 500 evrov neto prejme tekmovalec, ki bo presegel dosedanji
najboljši neto čas proge, ki znaša 16 minut in 23 sekund. Za to nagrado se potegujejo
tudi tekmovalci z licenco ELITE. 

Tekmovalcu  bo  denarna  nagrada  izročena  v  roku  30  dni  po  končanem tekmovanju.
Nagrado  bo  organizator  nakazal  na  transakcijski  račun  nagrajenca.  Pred  izročitvijo
nagrade mora nagrajenec organizatorju sporočiti svojo davčno številko, naslov, številko
transakcijskega računa in naziv banke pri kateri je ta odprt. Organizator bo od nagrade
obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Tekmovalcu se
po zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo.

Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom
Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine
v  imenu in  za  račun  nagrajenca  po  stopnji  25% v  skladu  s  131.  členom Zakona  o
dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

9. člen

ZAGOTAVLJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI
 
Na prireditvi bo od 10. do 14. ure navzoča zdravstvena ekipa, ki bo zagotavljala nujno
medicinsko  pomoč.  Na  razpolago  bo  reševalno  vozilo  z  usposobljenim  voznikom  –
reševalcem in zdravnikom za nudenje nujne medicinske pomoči in prevoz eventualno
poškodovanih do najbližje zdravstvene ustanove.

10. člen

PODATKI IN RAZGLASITEV REZULTATOV

Zbrani podatki, pridobljeni s prijavami, bodo obdelani in hranjeni v skladu z Zakonom o
varstvu  osebnih  podatkov  (ZVOP-1).  Vsi  tekmovalci  s  sodelovanjem  na  vzponu
(izpolnitvijo prijavnice, plačilom prijavnine in kavcije za čip) potrjujejo, da so seznanjeni
z vsebino tega pravilnika  in  soglašajo,  da se  njihovi  osebni  podatki  (ime in priimek,
rojstni  datum)  in  rezultati  vzpona  javno  objavijo  na  www.timingljubljana.si in  na
www.tus.si/zabava/ in na Facebook strani Planeta Tuš Celje. Objava rezultatov na oglasni
deski in razglasitev prvih treh tekmovalcev v posameznih kategorijah s podelitvijo medalj
bo na dan prireditve ob 13. uri ob ciljnem prostoru na Celjski koči. Vsak tekmovalec s
prijavo tudi  soglaša z objavo svojih fotografij,  imena in priimka v različnih medijih  v
okviru Tuševega vzpona na Celjsko kočo.

11. člen

Organizator si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika. 

Celje, 5. 4. 2019 Andraž Tuš
direktor

http://www.tus.si/zabava/
http://www.timingljubljana.si/

