
 

NAVODILA ZA SODELOVANJE V ZWIFT.KUPIKOLO LIGI? 

1. Za sodelovanje v virtualnih kolesarskih tekmovanjih boste potrebovali: 
- pametni trenažer 
- senzor hitrosti ali merilec moči 
- senzor srčnega utripa 
- računalnik srednjega razreda (i3 procesor in Windows 10) ali pametni telefon, lahko tudi 

prenosno tablico 
- ANT + sprejemnik ali Bluetooth (odvisno od sprejemnikov, ki jih uporabljate) 
- namestitev aplikacije ZWIFT 
- za lažje vključevanje v “Meetup” srečanja, priporočljiva namestitev aplikacije ZWIFT 

Companion. 

2. Naložite si aplikacjo ZWIFT in aplikacijo ZWIFT Companion; 
Nalaganje brezplačne aplikacije Zwift na svoj osebni računalnik ali mobilni telefon je izjem-
no hitro in enostavno.  
S kreiranjem lastnega profila in nekaj manjših nastavitev vaše tehnološke opreme, se 
zabava lahko hitro prične. 7-dnevna uporaba aplikacije Zwift je brezplačna. Po izteku tega 
obdobja mesečna naročnina trenutno znaša 14,99 €. Plačila lahko izvedete bodisi z vašimi 
plačilnimi karticami ali Pay Pal-om avtomatično do preklica. 

Za sledenje vašim kolesarskim kolegom in prijavam na Meetup srečanja, v katero je 
vključena tudi liga Zwift.Kupikolo, je potrebno na vaš telefon naložiti aplikacijo ZWIFT Com-
panion. Slednja je za vse uporabnike popolnoma BREZPLAČNA. 

                         APP ZWIFT       APP ZWIFT COMPANION 

 3. Prijava v virtualno kolesarsko Zwift.Kupikolo ligo; 
Za tekmovanje v Zwift.Kupikolo ligi se lahko prijavite na spodnji povezavi;  
www.zwift.kupikolo.si/prijave - test 
Članarina za udeležbo v Zwift.Kupikolo ligi za tekmovalca znaša 10 € z DDV. To zagotavlja 
vključenost v vseh 16 tekem, ki se bodo odvijale v obdobju od 14.11.2020 do 28.2.2021.  
Plačilo izvedete na podlagi prikazanega univerzalnega UPN naloga. (slika spodaj) 

http://www.zwift.kupikolo.si/prijave


 
Ob poravnanju članarine za udeležbo v ligi zwift.Kupikolo.si  se bomo z vami povezali preko 
aplikacije Zwift Companion in vas povabili k sledenju. Ob vaši potrditvi povabila k sledenju vas 
boste vključeni v Zwift.Kupikolo ligo. Od tu najprej bo vaša vključenost na vsako tekmo v ligi av-
tomatična. Od vas se pričakuje, da zgolj oddate potrditev na tekmo z ukazom “JOIN” v aplikaciji 
ZWIFT. 

1. korak 
Z vaše strani smo prejeli povabilo za sledenje (naš profil Zwift Kupikolo) 

2. korak 

http://zwift.Kupikolo.si


Poiščemo vas v aplikaciji Zwift Companion in z klikom na znak + vam omogočimo sledenje. 
3. korak 
Aktivirano je vaše sledenje profilu Zwift Kupikolo. 

4. korak 
Vključili smo vas “Meetup” tekmo Zwift.Kupikolo in s tem dejanjem vam je omogočeno tekmovanje 

vse do izteka lige Zwift.Kupikolo.


