
   
 

 

RAZPIS 

18 – VZPON NA KATARINO 
POKAL SLOVENIJE 

 

ORGANIZATOR Kolesarski klub Medvode 

 

DATUM Nedelja, 26.06.2016 ob 11.00 uri 

 

KRAJ Medvode – Parkirišče Občine Medvode 

 

NIVO TEKMOVANJA Dirka za Pokal Slovenije 

 

TRASA DIRKE Zaprta vožnja od parkirišča Občine Medvode do križišča v Sori v 

dolžini 3,2km nato merjenje časa do domačije na Vihri v dolžini 
8,5km. Skupaj trasa v dolžini 11,7km 
 

PISARNA DIRKE Občina Medvode 
 

PRIJAVE Predprijave in plačila sprejemamo preko linkov 
18VzponKatarina in  PrijavimSE do vklučno četrtka 

23.06.2016. 
 
Na dan prireditve prijave sprejemamo od 09:00h do 10:30h 

hkrati se izvaja tudi prevzem štartnih številk za vse 
 

MERJENJE ČASOV IN 
REZULTATI 

Izvaja Prijavim.se in sodniki deligirani iz KZS 
 

TEKMOVALNI PREDPISI Tekmuje se po predpisih tehničnega pravilnika UCI in KZS ter 
določilih tega razpisa. V soglasju s sodniškim zborom si 
organizator pridružuje pravico spremembe tega razpisa. Vsi 

tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. S svojim štartom se 
obvezujejo, da bodo vozili v skladu s tem razpisom, ter da bodo 

upoštevali navodila organizatorja, redarjev in sodnikov. 
Organizator ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi 
nespoštovanja navodil ob štartu, kakor tudi ne škodo, ki jo 

tekmovalci povzročijo sebi, med seboj in proti tretji osebi. 
 

NAGRADE Vsak udeleženec prejme spominsko kolajno, osvežilno pijačo in 
malico, prvi trije posamezne kategorije prejmejo medalje, 

najhitrejši pa dobi veliki pokal. 
Pokal dobijo še najmlajši, najmlajša, najstarejši in najstarejša 
udeleženka tekmovanja. 

V primeru rekordnega časa prejmete tudi pokal za rekord proge. 

https://docs.google.com/forms/d/1CWO5ws8XJf4S9fIplJWaFXJMm0zKnrjyxDnxmoEBz3M/viewform?usp=send_form
http://prijavim.se/calendar/period/2015-06#evcal_head


 

PRAVICA NASTOPA Nastopajo lahko vsi kolesarji (tudi nelicencirani), za PSLO se 
štejejo rezultati tekmovalcev z veljavno licenco pri KZS-ju 

 

ŠTARTNINA - za vse kategorije znaša štartnina 20 EUR, katera mora biti 

poravnana pri prijavi v gotovini na dan tekmovanja 
 

- v predprijavi znaša štartnina 15 EUR, katera mora biti 

plačana na Transakcijski račun KKMedvode TRR SI56 0202 

1009 0433 012, Referenca »00«, Sklic »20140629«, 

namen »18 vzpon na Katarino Ime Priimek tekmovalca« 

ali na dan prireditve do 10:30h (velja samo za tekmovalce, ki 

tekmujejo za Pokal Slovenije pod pogojem, da so se preko spletne strani 

prijavim_se do četrtka 23.06.2015 prijavili). 

 

 

KATAGORIJE Kategorija starost od starost do 

Dečki  do 15 let 

   

Amater od 16 do 29 let 

   

Master  A od 30 do 34 let 

Master  B od 35 do 39 let 

Master  C od 40 do 44 let 

Master  D od 45 do 49 let 

Master  E od 50 do 54 let 

Master  F od 55 do 59 let 

Master  G od 60 do 64 let 

Master  H od 65 do 69 let 

Master  I od 70 let naprej  

   

Deklice  do 15 let 

   

Ženske  A od 16 do 34 let 

Ženske  B od 35 do 49 let 

Ženske  C od 50 let naprej  

   
 

RAZGLASITEV 
REZULTATOV 

na terasi gostišča VIHRA in sicer 30 minut po prihodu zadnjega 

tekmovalca v cilj 
 

PRITOŽBE pri glavnem sodniku ob plačilu kavcije 20EUR 
 

OSTALO dodatne informacije: 
 

- Aleš Galof, GSM: 041620699 - Vodja tekmovanja 
- Mirko Plazar, GSM: 040263015 - Predsednik KK Medvode 
- E-mail: kkmedvode@yahoo.com  

- Tomaz.Becan@LitostrojPower.eu - prijavnine …… 
 

 

  

http://prijavim.se/calendar
mailto:kkmedvode@yahoo.com
mailto:Tomaz.Becan@LitostrojPower.eu


Trasa tekmovanja 

 

Profil trase 

 

 

 

V Medvodah, dne 29.04.2016     Organizacijski odbor 


