
                                                     RAZPIS 
 

                                      za  kolesarsko dirko  
 

                                           VN Občine GORJE 

    
 
Datum:            17. september 2016, SOBOTA  
Organizator:     Kolesarski klub GORJE 
Soorganizator: Občina GORJE 
Vrsta dirke :      Pokal SLO,  kategorije dečki, deklice A, B, C, 
                         ml. mladinci, ml.mladinke in st. mladinke.  
Trasa dirke:      Zgornje Gorje – Poljšica, krožna  
Dolžina kroga:  1530 m 
Štart in cilj:       pri Občini Gorje 
 
 

 
SKICA PROGE, vozi se desni krog ! 
 
 
 
 
 



 
 
Štart in dolžina proge: 
   
  9.30h     dečki C, deklice B,C           -     4 krogov       6,9   km 
10.00h     dečki B, deklice A               -     6 krogov       9,9   km 
10.30h     dečki A, ml. mladinke         -   10 krogov     16,4   km 
11.15h     ml. mladinci, st. mladinke  -   20 krogov     32,4   km                                        

 
 
Prijave :  na portalu prijavim.se, do 16. septembra 2016  
                               
 
Pravica nastopa:  vsi dečki in deklice A,B,C, mlajši mladinci, mlajše mladinke   
                              in st. mladinke z veljavno licenco za leto 2016. 
 
Štartne št. :   Na dan tekmovanja na startnem prostoru ob predložitvi licenc. 
 
Opozorilo :    Kdor je od vodilnih ujet za en krog, mora končati s tekmovanjem. 
                        
 
Pritožbe :      Pri glavnem sodniku po pravilih sodniškega zbora. Rok za pritožbe je 
                     15 min po objavi neuradnih rezultatov. Pritožbe morajo biti v pisni 
                     obliki. Pritoži se lahko oseba z veljavno licenco KZS za leto 2016. 
                     Pri pritožbi se plača kavcija 25 eur, ki se v primeru ugodne rešitve 
                     povrne. 
                      
     
Nagrade :      Denarne nagrade po pravilniku KZS.   
                        
 
                  
Razglasitev :  30 minut po končani dirki Mlajših mladincev 
 
 
Splošne določbe:        
Med tekmovanjem so na progi le vozila, ki jih določi organizator in vozila policije. Vsi 
tekmovalci vozijo na lastno odgovornost in željo ter po cestno prometnih predpisih. S 
svojim startom se obvežejo, da bodo vozili v skladu s tem razpisom, s pravilniki KZS in  
UCI ter po navodilih organizatorja, redarjev, sodnikov in policije. Organizator ne odgovarja 
za posledice, ki bi nastale zaradi nespoštovanja predpisov in navodil ob startu, kakor tudi 
ne za morebitno škodo, ki jo tekmovalci napravijo sebi, med seboj in proti tretji osebi. 
Ogrevanje na progi v času tekmovanja ni dovoljeno. Tekmovanje bo ob vsakem vremenu.  
 
 
 
 
Predsednik KK Gorje                                                                                                         
Ermin Kosovel 


