
 
 

 
1 

 

 

 

Na začetku tekmovalne sezone vam posredujemo navodila za prijavo na tekme, za 

katere bo klub povrnil startnine: velja za tekmovalce z tekmovalno licenco kluba Jan 

Sport. Tekmovalce katere izbere UO kluba in tekmovalci z licenco za tekočo 

sezono, se zavežejo, da bodo izpolnili vsa določila iz internih pravil in 

tekmovalnega pravilnika. 

• V internih pravilih kolesarskega kluba si preberite pogoje za izpolnjevanje 

kriterijev pod 5. 10. 11. 12. 13. 15. in 16. točko. 

Naši izbrani tekmovalci in ustanovni člani (sprejema jih UO kluba – glede na potrebe 

in finančna sredstva) prejmejo do tri drese in čelado kluba, ob 150,00€ soudeležbe 

za uporabo oblačil - /Ustanovni člani lahko prejmejo tudi drugo športno opremo katero 

dodeli sponzor Jan Sport ali drugi klubski sponzorji.  

 

• Če tekmovalec izstopi po končani sezoni iz društva, je dolžan vrniti ali odkupiti 

vso opremo po ceni, ki jo določi UO in v dogovoru s sponzorjem Jan Sport. Ko 

poravna vse obveznosti do kluba, lahko prejme izstopno izjavo iz kluba. 

 

Nagrajujemo individualno po končani sezoni, glede na rezultate in udeležbo na 

klubskih dogodkih, ki so pomembni za promocijo kluba in Sponzorjev. Nagrade 

predlaga in podeljuje komisija za podeljevanje nagrad. 

 

Prijave na tekme za PSLO amaterski pokal ali druge kolesarske prireditve si zagotovite 

z prijavo preko klubskega e-naslova kkjansport@gmail.com pravočasno glede na 

razpis tekmovanja. ( plačilo startnin samo za tekmovalce, za tekme OMR ob doseženih 

kriterijih pod 5. točko internih pravil ). V primeru, da se tekmovalec ne udeleži 

tekmovanja na katerega se je prijavil, je dolžan povrniti startnino katero mu jo je plačal 

klub. 

• Prestopni rok je vsako leto od 1. decembra do 31. Decembra. Izven 

prestopnega roka se klubu plača odškodnina, ki jo določi UO glede na vložena 

finančna sredstva v tekmovalca. 

• Startnine se povrnejo tistim, ki bodo dosegli zastavljene kriterije za PSLO OMR 

pokal. Za ostale maratone se povrne startnine samo zaslužnim članom in 

tekmovalcem, ki bodo dosegli vse kriterije in se bodo odzvali za društvene 

potrebe, promocije itd. v obliki nakupov pri naših bonitetnih partnerjih, ki jih 

določi klub. 
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• Vodstvo kluba vam želi, da boste tekmovalno sezono dobro in uspešno začeli 

ter končali brez večjih težav. Srečno na vaši športni poti. 

 

• Na naših srečanjih in tekmovanjih od vas pričakujemo, da se družite in v 

primeru, da član potrebuje pomoč, mu le to tudi nudite. 

 

• Le tako bomo kot klub enotni in prepoznavni, ter v ponos našim članom, 

sponzorjem in ostalim, ki nas spremljajo. 

 

• Postati želimo eno od vodilnih in eno najštevilčnejših amaterskih klubov v 

vrhniški regiji, tako da nosimo s tem še večjo odgovornost. 

 

• Vsi člani se s podpisom pristopne izjave in potrditvijo spletne prijave strinjajo z 

internimi pravili, statutom društva, kriterijskim pravilnikom kluba, tekmovalnim 

pravilnikom in podpisom ob prevzemu društvene opreme.  

 

• Obvežejo se, da na vseh prireditvah, ki jih organizira Kolesarski klub Jan Sport, 

sodelujejo na lastno odgovornost in v primeru nezgode ne bodo uveljavljali 

odškodninskih zahtevkov do Kolesarskega kluba Jan Sport. 

 

• Da ne uživajo substanc, ki so razvrščene med nedovoljene snovi v športu. (UCI 

pravilnik - Sloado). 

 

 

V primeru nespoštovanja določil opredeljenih v internih pravilih in tekmovalnem 

pravilniku lahko UO predlaga ustrezne disciplinske ukrepe. Oblika in višina kazni je v 

izključni pristojnosti UO in disciplinske komisije. Odvisna je od teže ugotovljene kršitve. 

Pri izreku kazni se upošteva tudi ostale pravilnike v okviru kluba, ki opredeljujejo ta 

področja.  

 

 

 
                                                                                                                                                       

Predsednik:  
Milan Černigoj                                                                                                                         


