
»Pokal Polanskih Puklov« je točkovanje petih kolesarskih dirk-vzponov, ki jih lokalni organizatorji prirejamo na 
območju Poljanske doline na Gorenjskem. Osnovni moto pokala je udeležencem predstaviti lepote in zanimivosti 
škofjeloškega hribovja, ki je prepleteno s cestami, potmi, stezami, predvsem pa ustvarjalnimi in prijaznimi domačini. 
Vse to pa je tisto bistvo, ki ga kolesarji iščejo na svojih potepanjih po ne-odkritih, ne-raziskanih kotičkih Slovenije! 

 
 

 
 

 
 
 
Datum, kraj-vzpon, organizator, karakteristike in rekorderja posameznega vzpona 
 

14.07.2019 Stari vrh, ŠD Poljane (10km, 650mvr, rekorderja: Matej Kimovec - 25:09 min, Laura Šimenc - 29:20 min) 

15.08.2019 Pasja ravan, ŠD Špik Lučine (11km, 550mvr, rekorderja: Luka Tavčar - 24:08 min, Laura Šimenc - 28:41 min) 
17.08.2019 Javorč, ŠD Sv. Urban (10km, 500mvr, rekorderja: Borja Jelič - 19:48 min, Laura Šimenc - 23:33 min) 
08.09.2019 Lubnik, T4M - ŠZ Šk. Loka (10km, 400mvr, rekorderja: Jaka Primožič - 16:28 min, Laura Šimenc - 19:07 min) 
15.09.2019 Blegoš, ŠD Marmor Hotavlje (13km, 980mvr, rekorderja: Robert Vrečer - 39:27 min, Tanja Žakelj - 49:50 min)  

 
Prijave 
 

Brez dodatne prijave. Velja oblika in način prijave, kot jo ima običajno posamezni organizator.   
Brez dodatne štartnine. Velja običajna štartnina posameznega organizatorja.  
     
Kategorije in točkovanje 
 

Moški do 30 let  (1989 in mlajši)  Ženske do 30 let (1989 in mlajše) 

Moški 31-40 let (1979-1988)  Ženske 31-45 let (1974-1988) 

Moški 41-50 let (1969-1978)  Ženske nad 45 let (1973 in starejše) 

Moški 51-60 let (1959-1968)    

Moški nad 60 let (1958 in starejši)    
 

Udeleženci pokala so vsi, ki štartajo na posameznem vzponu. Udeleženec pokala lahko štarta na enem ali več vzponih. 
Več štartov, več možnosti za zbiranje točk. Točke, pridobljene na posameznih vzponih, se med seboj seštevajo. 
Za točkovanje se uporabi deloma prilagojen t.i. smučarski sistem. Na vsakem vzponu točke dobi prvih 30 tekmovalcev 
v posamezni kategoriji (npr. 80/70/60/50/45/40/36/32/29…). 
 

Kriterij za končno razvrstitev pokala (v primeru enakega števila točk; velja le za določitev prvih treh v posamezni kategoriji oz. absolutno): 
1. število osvojenih točk / 2. večje število štartov v pokalu / 3. število boljših uvrstitev v kategoriji / 4. boljša uvrstitev ob večjem številu 
tekmovalcev v kategoriji na posameznem vzponu 
 
Nagrade 
 

Na vsakem posameznem vzponu organizatorji podelimo 8 praktičnih nagrad, za vnaprej določene “kategorije”.  
Za skupno-končno točkovanje po zadnjem vzponu dobijo prvi trije v vsaki kategoriji medalje in praktične nagrade. Enako bodo na koncu nagrajeni 
tudi najboljši trije (m/ž) v absolutni konkurenci-točkovanju.  
 
Splošna določila 
 

Za posamezen vzpon veljajo pogoji in določila posameznega organizatorja, razen tista, ki so posebej določena v 
razpisu pokala. Za pokal veljajo rezultati članskih razdalj na posameznem vzponu. Razpis, vse informacije ter vmesni 
rezultati in točkovanje pokala bodo objavljeni na spletnih straneh organizatorjev in FB profilu pokala. 
Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe razpisa.  
 
Informacije-organizatorji 
 

Športno društvo Poljane (Stari vrh) – Andrej Dolenc, 031/316-681, info@sdpoljane.si, www.sdpoljane.si 
Športno društvo Špik Lučine (Pasja ravan) – Miha Alič, 031/607-479, miha.alic@hotmail.com;  

       Blaž Oblak, 040/187-095, blaz_oblak@hotmail.com  
Športno društvo Sv. Urban (Javorč) – Blaž Možina, 031/383-324, sdsvetiurban@gmail.com, http://sites.google.com/site/sdsvetiurban 
Športna zveza Šk. Loka – T4M (Lubnik) – Igor Drakulič, 041/344-138, igor@drakulic.eu, www.lubnik.si  
Športno društvo Marmor Hotavlje (Blegoš) – Niko Stržinar, 051/214-751, info@sdmh.si, www.sdmh.si  
   

 
TIMING Poljane (obdelava rezultatov)                
info@timingpoljane.si, www.timingpoljane.si 

Športno društvo 
Špik Lučine 


