
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE                                         KOLESARSKI KLUB HRAST DOB 
 
 

RAZPIS ZA CESTNO KOLESARSKO DIRKO 
 

3. DIRKA za POKAL ANDREJA HAUPTMANA 
ki bo v SOBOTO 18.04.2015. 

 
 

DIRKA ŠTEJE ZA POKAL SLOVENIJE ZA KATEGORIJE AMATERJEV, MASTERSOV IN ŽENSK 
 

Organizator: 
Zavod za šport in rekreacijo Domžale, v sodelovanju s Kolesarskim klubom HRAST Dob 
Vrsta dirke in trasa: 
Dirka se odvija na delu daljše proge, ki je namenjena rekreativni kolesarski prireditvi v akciji »Slovenija kolesari« - 
»Kolesarjenje po krajih Upravne enote Domžale 2015«. Dolžina proge za tekmovalni del je 47 km, z višinsko razliko cca 
430 m. 
 

Profil proge: 

 
 

Štart in cilj:  
Začetek kolesarjenja je  skupaj z drugimi rekreativnimi kolesarji v Športnem parku Domžale, točno ob 
10.00 uri. Tekmovalci so razdeljeni v dve skupini, ločeni od rekreativnih (tretja skupina) in sicer :  

• Skupina I-Amater, ter Master A in B,  ; 
• Skupina II-Master  C, D, E, F, G, H , I in Ženske A,B in C 

Po prevoženih treh kilometrih sledi označeno štartno mesto v Dobu  in uradni štart. Skupine štartajo 
ločeno v razmaku do največ 3 minute. Cilj dirke je V  Dobu. V Športni park Domžale vozijo  kolesarji 
samostojno, v skladu s cestno-prometnimi predpisi, brez sodelovanja in varovanja s strani 
organizatorja.   
V primeru prehoda tekmovalcev  v drugo skupino pred uradnim startom bo tekmovalec 
diskvalificiran, kar bo razvidno iz zaporednih startnih številk. 
Pravica nastopa:  
Dirka je odprtega tipa za vse rekreativne kolesarje. 
Za  Pokal Slovenije bodo upoštevani samo rezultati kolesarjev z veljavno licenco KZS. 
Kategorije: 

I. Amater, 
II. Master A, B, C, D, E, F, G, H,I  

III. Ženske A, B in C, 
Prijave: 
Predprijave s prijavnico, ki je dostopna na spletni strani   www.prijavim.se  in plačilom startnine na 
transakcijski račun štev. 01223-6000000010, identifikacijska številka za DDV SI 72188286, naslov : 
Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale – Namen : »Kolesarjenje 2015-
PSLO«, DO ČETRTKA 16.APRILA 2015, DO 12.00 URE 
ter na dan prireditve pri štartno-ciljnem prostoru, najkasneje do 9.00 ure, za rekreativne tekmovalce 
in do 9.45 ure za ostale kolesarje.  
  

 



Startnina:   
Startnina znaša 16,00 EUR  v predprijavi  in 20,00 EUR na dan prijave, pri čemer je v ceno všteta 
tudi uporaba čipa. Na dan kolesarjenja se bodo prijave sprejemale od 7.45 do 9.00 ure. 
Kavcija za čip znaša 25,00 EUR in  se vrne tekmovalcu ob vrnitvi čipa. 
V primeru izgube čipa se kavcija ne vrne. 
Merjenje časov:  
Merjenje časov bo elektronsko s pomočjo čipov, ki jih tekmovalci pritrdijo, na vilice prednjega kolesa. 
Rezultati in pritožbe: 
Rezultati bodo znani 1 uro po končanem merjenju, oziroma po prihodu zadnjega tekmovalca na cilj v 
Dobu. Morebitne pritožbe bo sprejemal glavni sodnik največ 15 minut po objavi rezultatov, ob plačilu 
pologa 20,00 EUR. V primeru ugodne rešitve pritožbe se polog vrne. 
 

Razglasitev rezultatov : 
Pričetek razglasitve najkasneje 30 minut po objavi rezultatov v Športnem parku Domžale – start 
kolesarjenja. 
 

Nagrade : 
Prvi trije v absolutni razvrstitvi v vsaki kategoriji prejmejo medalje, ali pokale, ter praktične nagrade 
ki jih podeljuje Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Občina Domžale. Občina Moravče, Občina 
Lukovica in donatorji prireditve.  
Vsak tekmovalcev ob vrnitvi štartne številke dobi bon za topel obrok, napitek, spominsko medaljo, ter 
spominsko majico. 
Splošne določbe in pravila kolesarske dirke: 
» Tekmovalci se obvezujejo, da bodo tekmovali v skladu z določili tega razpisa, pravilniki KZS in UCI,  
ter po navodilih organizatorja in sodnikov. 
» Obvezna je uporaba zaščitne čelade in start brez nje ni možen. 
» Vsi tekmovalci tekmujejo izključno na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za posledice 
in tudi ne za morebitno škodo, ki jo tekmovalci povzročijo sebi ali tretji osebi ter neupoštevanja 
opozoril organizatorja ter cestno-prometnih predpisov, kjer se zahteva prilagoditev hitrosti, zaradi 
ovir, ali drugih okoliščin. 
» S podpisom prijavnice, dvigom štartne številke in prihodom na štart tekmovalci potrdijo, da so 
seznanjeni z določili tega razpisa in da se strinjajo z njim. V primeru predhodne prijave (in plačila 
prijavnine) se smatra, da so vsi prijavljeni tekmovalci seznanjeni z vsebin razpisa in prijavnice. 
» V času dirke bo na cesti veljal režim, ki je določen z elaboratom za zaporo državne ceste, štev. Z 
03/008-14, z dne 11.3.2014  ter v skladu s pravili, ki jih je dolžan upoštevati organizator. V primeru 
intervencijske vožnje s strani policije, reševalnega vozila ali gasilcev, bo potrebno upoštevati navodila 
uradnih spremljajočih vozil.» Dirka bo potekala v vsakem vremenu. Preveč zaostalim tekmovalcem pri 
povratku, v Brezjah pri Dobu, ne bo več zagotovljeno uradno varovanje, zato vožnjo nadaljujejo, kot 
drugi udeleženci v cestnem prometu. 
» Organiziranega ogrevanja in preizkusa, pod nadzorom organizatorja, pred dirko ni, zaradi zahtev, ki 
so dane organizatorju z elaboratom in izdanimi dovoljenji za časovno zaporo cest» Tekmovalci morajo 
biti na štartnem mestu (boksu) najmanj 10 minut pred začetkom starta. 
» Tekmovalci se obvezujejo, da bodo dovolili doping kontrolo, če bo to od njih zahtevala za to pristojna 
komisija pri KZS. 
Dostop do prireditve in parkirišča : 
» Iz smeri Ljubljane in Maribora : AC izvoz Domžale, nato po  cesti do križišča pri Mercator-centru, kjer 
se zavije levo do štartno-ciljnega prostora ( dostop bo označen). 
Objava rezultatov: 
Organizator bo rezultate objavil na naslednjih spletni straneh: 
www.bicikel.com in  www.prijavim.se , ter spletni strani Zavoda : www.zavod-sport-domzale.si  
Kontaktne osebe organizatorja dirke: 
Janez Zupančič 041/966 192  ; elektronska pošta : jzupancic@siol.net in janez.zupancic.zavod-
sport@siol.net 
Priloga : Navodila 


