
Interna pravila Kolesarskega društva LPP 

 

 

     1. Vpis ali podaljšanje članarine poteka od 2. novembra do 5. februarja. Kasnejše 
prijave in podaljšanja niso možna. Razen za vpis novih podpornih članov, kateri ne 
potrebujejo tekmovalne licence. 

2. Članom, ki zaradi svojih obveznosti ali bolezni ne morejo sodelovati, članstvo 
preide v mirovanje največ za eno leto brez plačila članarine. 

3. Obveznosti kolesarja/ rekreativca: udeležba dveh maratonov, ki štejejo za 
številčnost članov društva v Sloveniji ali tiste, ki so navedeni v društvenem koledarju.  

4. Kolesar/član z licenco KZS : članu, ki uspe zbrati 120 točk v pokalu SLO in se 
uvrsti do vključno petega mesta v svoji kategoriji, povrnemo stroške startnin na 
posameznem tekmovanju in  150 točk, da povrnemo stroške za  licenco. (odvisno od 
sredstev-možno v obliki dresa ali nakup pri naših partnerjih ).  

5. Član kolesar, ki opravi obveznosti pod točko 3 in 4 mu društvo plača oz. povrne 
startnino maratona Franje, ter ostalih tekem, ki so v interesu društva. (odloča UO ). 

6. Kolesar član ali tekmovalec, se mu lahko subvencionira prevoz, za večdnevni izlet 
z KD-LPP, vsaj polovica ture mora biti prevožena z kolesom. (Max 20 EU. na dan ). 

7. Donator ali Sponzor lahko sredstva namensko določi za določeno izbran dogodek, 
ali določeno skupino članov društva LPP, oziroma določi svojega doniranca v društvu. 

8. Posamezni član lahko pridobi svojega sponzorja, s tem da društvu ostane 10%, 
ostalih 90% pa dobi član: kot možnost nakupa v trgovinah, ki so naši bonitetni partnerji. 

9. Obveznosti vseh članov/kolesarjev: na prireditvah je obvezna klubska oprema.            
( LPP dresi – majica in hlačke) + obvezna uporaba čelade, tudi na LPP, jevih rundah. 

10. Član se lahko prijavi oz. tekmuje samo za naš klub (enotno ime prijave KD - LPP), 
doma ali v tujini. Ugodnosti plačanih izletov in maratonov, ter ostalih internih tekmovanj, 
ki jih bo pokrilo društvo lahko koristijo samo člani z oblečeno klubsko opremo. ( Dres 
kolesarskega društva LPP + 9. člen).  

11. Vsak član, ki se prijavi za prevoz, je dolžan svojo odjavo sporočiti najkasneje 24 
ur pred odhodom ali sam poiskati zamenjavo. V nasprotnem primeru ostaja do konca 
sezone »deseti potnik«. (ko bo vzpostavljen sistem za prevoz). Trenutno v letu 2017 še 
ni. 

        12. Vsi člani se s podpisom pristopne izjave strinjajo z internimi pravili. Obvežejo se, 
da v primeru nezgode ne bodo tožili društvo. Da ne uživajo substanc, ki so razvrščene med 
nedovoljene snovi v športu. ( UCI pravilnik ). 

        13. Kršitev pravil bo obravnaval upravni odbor društva in jih ustrezno sankcioniral.   
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