
 PROGRAM ZA POLETNI TEČAJ 
(ŠD PEDAL) 

 

1. (predavanje) 
 
1 .Varnostna oprema: 

 Pravilna namestitev čelade 

 Pravila izbira čelade 

 Ščitniki za roke in noge priporočljiva pa je tudi želva.  

 rokavice 

 

2. Kaj vzeti s sabo na turo: 

 prva pomoč 

 hrana 

 rezervna zračnica 

 orodje za kolo 

 vetrovka 

 karta 

 

3. Zakaj sploh tečaj GK tehnike: 

 da se naučimo pravilne vožnje v klanec čez ovire (skoki, leseni objekti..), spust, 

zaviranje,...da zmanjšamo možnost poškodb, ki pa niso zaželene. 

 Da razširimo svoje znanje o kolesih,opremi in vzdrževanja le-teh 

 Da se udeležimo kolesarskih prireditev in tekmovanj  

 

4. Pravilna izbira kolesa: 

 univerzalnega kolesa ni! 

 Kaj in kje bi se vozili, vzmeteno ali ne vzmeteno! 

 Cena!koliko smo pripravljeni dati! 

 Se pozanimamo pri prijateljih ali pa, če je možno, dobimo testno! 

 Naj vam bo všeč! 

 Pomembna je velikost: S-do 170cm 

                                          M-od 170 do 178cm 

                                          L- od 178 do 185cm 

                                          XL-več kot 185cm 

 Poznamo veliko skupin koles:  XC – Trdaki, 

                                                                 Street in dirt-jump 

                                                                 Singlespeed 

                                                        XC – Kros 

                                                       AM – all mountain 

                                                        FR – freeride 

                                                        DH – kolo samo za spust 



5. Tura 

 Cerkno - Bolnica Franija - Poljane – Cerkno 

2. (predstavitev koles, osnovne nastavitve kolesa, 

tehnika GK(osnovna drža, zaviranje, prestavljanje, zavijanje)) 
1. predstavitev koles: 

 

 XC – trdaki,street,dirt jump,singlespeed 

Hardtail 

Za ta kolesa je značilno samo sprednje vzmetenje s kakimi desetimi centimetri hoda. 

Uporabljajo ga tekmovalci v krosu. Če hočete imeti kolo čim lažje ter namenjeno 

predvsem vzponom  po nezahtevni podlagi in se boste domov vračali po cestah ali po 

gozdnih kolovozih, potem je to pravo kolo.  

Za izlete, celodnevne ali krajše, za potovanje, za osvajanje vrhov in za            

vsakodnevno rekreacijo v naravi po nezahtevnih poteh. Povprečnemu kolesarju ali 

začetniku glede na ceno in uporabo ponuja največ. 

Street in dirt jump kolesa  

So predvsem namenjena za skakanje in izvajanje trikov ter za tekmovanja v 4-krosu. 

Od XC se ločijo predvsem pa geometriji in po močnejšem okvirju. 

singlespeed  

V osnovi so enaka klasičnemu gorskemu kolesu, samo da nimajo prestav. Zato niso 

primerna za strme vzpone in daljše razdalje.  

  

 XC kros, maraton 

Kros 

Kolesa so podobna kot hardtail, samo da je vzmetenje še zadaj, kar omogoča mirnejšo 

vožnjo po neravninah in ne preveč zahtevnih terenih. Namenjena so predvsem 

plezanju, ker je lega telesa na kolesu temu podrejena. 

Kolo je namenjeno tekmovanju in vsem tistim, ki jih zanimajo hitri vzponi na bližnji 

hrib. 

Maraton  

Ta kolesa imajo več hoda kot za kros, bolje dušijo neravnine, so pa kljub temu še 

zmeraj dobri za vzpone ter daljše večurne ture. Značilno zanj je od deset do štirinajst 

centimetrov hoda. 

 

 AM all mountain 

Kolo je vse gorsko, saj omogoča dovolj dobre vzpone in spuste ni veliko takšnih ki se 

jih ne bi dalo izpeljati. te kolesa imajo od deset do osemnajst centimetrov hoda.  

  

 FR Freeride kolesa 

Na kratko bi rekli, da so težji, močnejši in z več hoda kot all mountain.  

 

 DH kolo za spust 
So kolesa namenjena samo za spust, ni možnosti o kakšnem vzponu. to kolo je 

namenjeno za ljubitelje hitrosti ne glede na podlago po kateri vozite in tekmovalce v 

spustu. 



 

 
2. Osnovna nastavitev kolesa  

 Nastavitev sedeža 

 Nastavitev zavornih in prestavnih ročic 

 Popravilo verig 

 
3. Tehnika GK: 

     Osnovna drža na kolesu 

 Krmilo, pedala, sedež 

 

     Zaviranje  

 Zaviramo na obe zavori, nikoli pa ne blokiramo, zato ker se nam zavorna pot 

veča. 

      

     Prestavljanje  

 nikoli ne menjamo v klancu, kjer so verige obremenjene 

 verižna linija 

 

     Zavijanje 

 Zavoj brez bande 

 Zavoj v bandi 

 Zaviranje z blokiranim kolesom (power slide) 

 Kako čez serpentine  

 Obrat na sprednjem kolesu (front pivot) 

 

 

4. Tura 

 Cerkno – Trebenče – Brce – Cerkno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. tehnika GK (vzpon, spust, skok) 

 
1. Tehnika GK 

 

Vzpon 

 strm vzpon, ki je prevozen samo z nezahtevno podlago 

 na kolesu moramo biti mirni in ne premikamo telesa 

 ohranjanje moči 

 levo - desno vozimo po zelo širokih poteh ali po jasah, isto velja za vožnjo po 

snegu. 

 

 

 Na zahtevni podlagi ne vozimo v najlažji prestavi 

 Pred zahtevnejšim odsekom dodamo nekaj hitrosti, kar nam omogoča lažji prehod 

čez oviro 

 Sprednje kolo je razbremenjeno 

 Kako čez luknje  

 Paziti moramo, da ohranimo hitrost 

 Ozki odseki poti  

 

Spust  

 Nikoli ne sedimo 

 Sedež je v položaju za spust 

 Bolj ko je strmo, bolj se pomaknemo nazaj 

 Hladimo zavore 

 Kako se lotiti strmine 

 Spust čez tehnično zahtevne podlage (skalnata podlaga, korenine, drseča in 

kotaleča podlaga) 

 Tehnika vožnje v snegu 

 

 

Skok  

 Skok v globino 

 Skok z objekta ali wheelie drop 

 Skok v višino ali dirt jump 

 Skok v daljino ali race jump 

 Skok na objekt ali step up 

 Zajčji skok ali bunny hop  

 
2. tura 

 Cerkno – gopale – manše – Cerkno  



 

 

 

 

 

4.  Nastavitve,  zdrževanje, nastavitev vzmetenja 
 

 
1. nastavitve ter pravilno vzdrževanje kolesa: 

     Nastavitve: 

 Pravilna izbira sedeža 

 Nastavitev sedeža 

 Pedala 

 Krmilo 

 Nosilec ali opora krmila 

 gume 

 

     Vzdrževanje: 

 Čiščenje kolesa enkrat tedensko ali po vsaki daljši turi 

 Mazanje 

 Preverjanje zavornega sistema 

 Generalno čiščenje 

 

 

 

2. Nastavitev vzmetenja: 

 Od pravilno nastavljenega vzmetenja je odvisna vožnja našega kolesa 

 

 
3. Tura 

 Cerkno – Novaki – Kladje – Cerkno  
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