
 
RAZPIS 

za kolesarsko dirko 
     »OKOLI GRMA  2016« 

ki bo v soboto, 27.08. 2016 v Novem mestu 
 
Organizator:  Kolesarski klub Adria Mobil, Topliška c. 4, 8000 Novo mesto 
Vrsta dirke:  Krožna, dolžina kroga 1.100 m 
 
TEKMOVANJE: 

 ČAS KATEGORIJA DOLŽINA VRSTA DIRKE 
13:45 Dečki E 3 krogi = 3,3 km končni cilj 
14:00 Dečki D Deklice C 4 krogi = 4,4 km končni cilj 
14:15 Dečki C Deklice B 8 krogov = 8,8 km  končni cilj 
14:45 Dečki B Deklice A 12 krogov = 13,2 km                           končni cilj 
15:15 Dečki A ml mladinke 14 krogov = 15,4 km                           končni cilj 
15:50 Ml.ml st.mladinke članice 20 krogov = 22 km                              končni cilj 
16:40 St. mladinci 30 krogov = 33 km kriterij 
17:30 Dirka šolarjev  6,7 razred in 8,9 razred 3 krogi (3,3 km) končni cilj 
17:55 Dirka šolarjev otroci od 1. do 5. razreda OŠ  (250 m) Končni cilj 
18:00 Dirka otrok Predšolski otroci (250 m) Končni cilj 
18:10 ELITE/ U23 45 krogov = 49,5 km kriterij 
    

  
Pravica nastopa: Tekmovalci imenovanih kategorij z veljavno licenco. Rekreativci z ali brez licence, šolarji brez 

licence. 
Start dirke:                       Trdinova ul. 8000 Novo mesto 
Prijave: Prijave na : Prijavim.se do  25.8.2016 
 Šolarji se lahko prijavijo na startnem mestu do 17:15. 
 
Delitev št. številk: Na dan tekmovanja ob predložitvi licenc v pisarni dirke (parkirišče pri startni črti) 

od 12:45 dalje 
 
Splošne določbe: Med tekmovanjem so na progi le vozila, ki jih določi organizator in sodniška vozila. 
 Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Organizator  si  pridržuje  

pravico  do  spremembe  razpisa. Pri dirki na izpadanje se bo glede na število prijavljenih 
določil način/število izpadlih kolesarjev na krog. Organizator ne odgovarja za posledice, ki bi 
nastale zaradi nespoštovanja predpisov in navodil ob startu, kakor tudi ne za morebitno škodo, 
ki jo tekmovalci povzročijo sebi ali tretji osebi. 

 
Pritožbe: Sprejemal jih bo glavni sodnik 15 minut po objavi rezultatov s pologom 50 EUR , ki se v primeru 

ugodne rešitve vrnejo. 
Protokol: Protokol za vse kategorije dečkov po končani dirki dečkov A 
Protokol: Protokol za vse ostale kategorije po končani dirki ELITE / U23 predvidoma ob 20:00. 
 
Nagrade: Pokali za prve tri v vseh kategorijah. Denarne nagrade za kategorije dečkov in mladincev po 

pravilniku KZS. Denarne nagrade za Elite/U23:  
1.: 500 € 2.: 250 € 3.: 150 € 4.: 125 € 5.: 100 € 
6.: 75 € 7.: 50 € 8.: 30 € 9.: 30 € 10.: 30 € 

 
 
VEČ INFORMACIJ O TRASI LAHKO NAJDETE NA WWW.ADRIA-MOBIL-CYCLING.COM 


