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Umestitev KZS v sistem
•

•

•

•

Na nacionalni ravni
•

KZS je soustanoviteljica in članica OKS-ZŠZ

•

pristojno ministrstvo je MIZŠ in področni predpisi so s področja športa

•

članica konzorcija „odprimopoti.si“ in MDS za ureditev gorskega kolesarstva

Na mednarodni ravni
•

članica evropske kolesarske zveze – UEC

•

članica mednarodne kolesarske zveze – UCI

Na nacionalni ravni morajo KZS in njeni člani spoštovati predpise s
področja športa, narave, okolja, umeščanja v prostor, graditve
objektov, kmetijskih zemljišč, gozdov, planinskih poti, prireditev, …

Na mednarodni ravni delovanje KZS in njenih članov določajo tudi
pravila UCI, kjer je za današnjo razpravo zanimiva infrastruktura na
področju tekmovalnega gorskega kolesarstva

Umeščenost v UCI pravila
•

Zgradba UCI pravil in umeščenost gorskega kolesarstva glede
organizacije gorskokolesarskih tekmovanj
•

Preliminary provisions

•

UCI Constitution

•

PART 1: General Organisation

•

PART 2: Road, PART 3: Track

•

PART 4: Mountain Bike

•

PART 5: Cyclo-Cross, PART 6: BMX, PART 7: Trials, PART 8: Indoor
Cycling

•

PART 9: World Championships, PART 10: Continental Championships,
PART 11: Olympic Games

•

PART 12: Disciplines et Procedures, PART 13: Sporting Safety and
Conditions, PART 14: Anti-Doping Rules of the UCI, PART15: Cycling for All,
PART 16: Para-Cycling

•

Umeščenost g.k. v UCI pravila
•

•

•

Splošno: vrste tekmovanj, kategorije, koledar, izvedba tekmovanj,
oprema, proge
Discipline:
•

Olimpijski kros

•

Spust

•

4-kros

•

Maraton

•

Enduro

Za vsako od disciplin je tako za trening kot za izvedbo tekmovanja
potrebna proga, ki mora zadoščati zahtevam UCI pravil

Umeščenost g.k. v pravila RS
•

Slovenska zakonodaja infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje in razvoj
gorskega kolesarstva še ne prepoznava

•

Potrebna infrastruktura praviloma ni del urbanega okolja

•

Za spust, 4-kros in tudi olimpijski kros, kjer je za umestitev proge potrebno
manjše območje, bi bila infrastruktura lahko tudi del prostora, ki je
namenjen rekreaciji in športu – npr. območja smučišč
•

•

rešitve v naši državi so že, so pa zaenkrat še bolj izjema kot pravilo

Drugače je v primeru maratonov, endura in tudi olimpijskega krosa, kjer
umestitev proge praviloma ne more biti del prostora, ki je že namenjen
rekreaciji in športu, zato je treba rešitve iskati tudi v naravnem okolju
•

rešitve v predpisih za umestitev prog in izvedbo tekmovanj so zelo omejujoče,
praktično nemogoče je pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja, zaradi česar
se organizatorji vedno težje odločajo za organizacijo gorsko kolesarskih prireditev
ali pa jih morajo tik pred izvedbo celo odpovedati

Zahteve za g.k. discipline
•

Olimpijski kros
•

•

Spust
•

•

dolžina proge od 60 km do 160 km

4-kros
•

•

dolžina proge do 3,5 km in oznake poti

Maraton
•

•

„dolžina kroga“ od 4 km do 10 km in oznake poti (smer, težavnost)

krajša proga kot pri spustu, širina proge mora zadoščati za gibanje štirih
tekmovalcev na progi

Enduro
•

Razgibana proga v več etapah različnih izvedb in dolžin

Tekmovanja v letu 2016
•

UCI koledar
•
•

•

•

400 tekmovanj v gorsko kolesarskih disciplinah
V RS sta iz tega koledarja predvidena dva dogodka – tekma kategorije
C1 v spustu, ki šteje tudi za evropski pokal in tekma kategorije C1 v
olimpijskem krosu; to sta tekmovanji, kjer se bodo slovenski tekmovalci s
tujimi lahko pomerili na svojem terenu
Naši tekmovalci si bodo poleg tega UCI točke na območju svoje države
lahko nabirali samo še na državnih prvenstvih, kjer pa praviloma ni tuje
konkurence

Nacionalni koledar
•
•
•
•

•

11 tekmovanj v olimpijskem krosu (vključena tudi tekma C1)
samo 1 tekmovanje v maratonu
samo 1 tekmovanje v spustu (že omenjena tekma C1)
6 + 10 tekmovanj v enduru; tekmovanja bodo na območju SLO, HR,
ITA, AVT in HU
Nobenega tekmovanja v 4-krosu

Vizija
•

•

•

•

Z organizacijo tekmovanj, ki so umeščena v UCI koledar
v našo državo pritegnemo tudi tuje tekmovalce, ki so
potencialni gostje naše države v prihodnosti
KZS je na področju gorskega kolesarstva motivirana
predvsem zaradi rezultatov, ki jih vsa leta dosegajo njeni
tekmovalci na mednarodni ravni
Velikega pomena je (pozitivna) popularizacija tega
športa v slovenski javnosti
KZS se tudi v okviru skupnih prizadevanj konzorcija
„odprimopoti.si“ zavzema za ureditev, ki bo pozitivno
prispevala k razvoju gorskega kolesarstva v državi in
odpravi administrativnih ovir

