
 Digispot oglaševanje s.p. 
 LIGA ZwiftKupikolo.si 
  
 22/10/2020 

Pravilnik Lige Zwift.Kupikolo.si 

Virtualno kolesarjenje v ZwiftKupikolo.si ligi - jesen-zima 2020/2021


Dobrodošli v zwift.Kupikolo.si ligi, pod okriljem spletnega oglaševalskega portala 
kupikolo.si. Pred nami je hladna in dolga zima, manj primerna za kolesarjenje na prostem, 
zato smo ta naš hobi preselili v svoje domove. Tudi tu ne bo manjkalo tekmovalnih izzivov, 
kjer bomo močno potili, a nam tudi zabave in drugačnega druženja pozimi ne bo manjkalo.


Dobrodošli zato prav vsi, ki vam kolesarjenje predstavlja način življenja. Kot vsaka liga ima 
tudi ta za glavni cilj osvojitev rumene majice, ki prinaša tudi osvojitev glavne nagrade. 


http://zwift.Kupikolo.si
http://kupikolo.si


Najboljši kolesar v generalni razvrstitvi bo osvojil kolesarski sedež BERK v vrednosti več kot 
300 € in zmagovalni kolesarski dres v MODRI barvi , najboljšemu sprinterja bomo podelili 
BELO majico in najboljšemu plezalcu  ORANŽNO majico.


Da nas bo v ligi vsak teden več, bomo podelili super nagrado tistemu, ki bo prisoten na vse 
dirkah v ligi.


Prosimo, da si za namene izvedbe lige izberete barve majic, ki niso enake barvam najboljših 
tekmovalcev v kategorijah (modra, bela in oranžna). Omenjene barve bodo namreč 
označevale tiste vodilne, ki jim z osvojitvijo ta barva majice pripada. 


Za več informacij o vodilnih kolesarjev z majicami obiščite www.zwift.kupikolo.si.


Seveda so v ligi dobrodošli vsi, ki si želijo občutka vključenosti v organizirano vadbo ali jim 
manjka motivacije za samostojno kolesarjenje kot tudi vsakdo, ki bi se nam želel pridružiti 
zgolj občasno. Virtualnega prostora je namreč dovolj za vse nas :-) 


SKUPINE v ligi: 

Trenutno ne bo razlikovanj med spolom, da bi liga lahko potekala v dveh ali več skupinah.


TOČKOVANJE V LIGI: 

ZwiftKupikolo.si liga temelji na točkovanju sobotnih serij dirk v obdobju prve uradne dirke v 
novembru in vse do zadnje dirke v mesecu februarju. Dirke bodo potekale vsako soboto ob 
17:00 uri po srednjeevropskem času. Na dirko so dobrodošli vsi, ki so poravnali letno 
članarino 10 € in tisti, ki imajo pogoje za virtualno kolesarjenje.


Najboljši v generalni razvrstitvi za MODRO majico - Prvih 30 tekmovalcev v kategorijah 
dosega točke v padajočem vrstnem redu 30, 29, 28, ..., 3, 2, 1.


Najboljši šprinter (BELA majica) - od posamezne točke na sprinterskih pasicah, za 
podrobnosti glejte www.zwift.kupikolo.si .


Sistem 
točkovanja v 
ZwiftKupikolo.si 
ligi. 

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


Plezalec ali ORANŽNI dres - od točke do vrha vzpona na pasicah KOM, za podrobnosti 
glejte www.zwift.kupikolo.si.


V primeru enakega števila točk med dvema kolesarjema v generalni razvrstitvi po 7 tednih 
se zmagovalca določi po naslednjem kriteriju;


- kolesar, ki je dosegel največkrat max. število točk


- število z največ doseženimi zmagami


- število največkrat osvojenih gorskih ciljev


- število udeležb v ligi


REZULTATI: 

Vseh 16 dirk se bo štelo v skupno razvrstitev. Za osvojitev točk mora tekmovalec končati 
etapo in biti uvrščen v rezultate. Uradna objava rezultatov se objavi v roku 24 ur od 
zaključka dirke na zwift.kupikolo.si (REZULTATI).


Koledar dirk s predvidenimi trasami in opisi bo objavljen na www.zwift.kupikolo.si 


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


VELIKI FINALE: 

Najboljših 6 v generalni razvrstitvi se bo lahko pomirilo v velikem finalu. Finale bo 
organizirano na skupni lokaciji, kjer se bo pomirilo najboljših 6 za velikega zmagovalca lige.


POMEMBNA PRAVILA: 

- uporablja se lahko merilnik moči  (power meter) 


- “smart” trenažer


- HR obvezen (srčni utrip)


- Za rezultate dirke je obvezno imeti registriran račun Zwift aplikaciji.


SLOVENSKI KOLESARJI: 

Eden temeljnih ciljev Zwift.Kupikolo  lige je promocija družabnega kolesarjenja v zaprtih 
prostorih v Sloveniji. Tako bodo slovenski kolesarji, ki nastopajo v ligi, upravičeni do 
nagradne igre naših sponzorjev. Na koncu lige bomo izrebali 3 srečneže, ki bodo prejeli;


- ?


- ?


- ?


KODEKS OBLAČENJA: 

Vodilni v ligi lahko edini nosi posebno MODRO majico, ki je rezervirana izključno za 
vodilnega v ligi. 


Prav tako velja za vodilnega v ligi v točkovanju za najboljšega ŠPRINTERJA. Najboljši 
šprinter ima rezervirano BELO majico.


Najboljšemu plezalcu  na gorskih ciljih pripada ORANŽNA majica. 


Prosimo vse sodelujoče v ligi, da upoštevajo kodeks oblačenja. V primeru nespoštovanja 
kodeksa, sledi ob koncu dirke za vsako majico pribitek k času +1 kazenska minuta.


Navodila za RUMENO majico: Če želite na dirki nositi rmeno majico CRCA ga morate ročno 
dodati v svoji virtualni garažI s pritiskom na tipko “P” na tipkovnici in vnosom promocijske 
kode CRCANYC. Ko je komplet CRCA v omari z dresi, zamenjajte svoj običajni komplet z 
rumenim dresom. To lahko storite na ogrevanju pred začetkom dirke. In ne pozabite obuti 
tudi rumenih nogavic!


