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3. PŠAJNOVŠKI KRONOMETER 
 

 
Organizator: Kolesarsko društvo Alpe, Kamnik 
                
 
 
Datum prireditve: 13.8.2016 
 
Lokacija prireditve:  
Start: Vaseno
Cilj: Laseno
 
 
Proga:   
Dolžina proge 8.1 km z višinsko razliko 410m. Zemljevid proge  
 
 
Kategorije: 

• Ženske: A, B, C 
• Amaterji  
• Master: A, B, C, D, E, F, G, H, I  

 
 
Prijave: 
Pred prijave: do četrtka  11.8.2016 na spletnem portalu prijavim.se ali na naslov 
info@maraton-alpe.si. 
S prijetim plačilom 15€ na IBAN: SI56 0310 3100 0516 444, BIC: SKBASI2X do četrtka 
11.8.2016 do 15:00 ure bo prijava popolna. Pod namen plačila vpišite ime in priimek 
udeleženca. 
Prijave: 18€ na dan tekmovanja od 08:00 do 09:00 ure v gostilni Pri Čibru . Tekmovalci, ki se 
bodo prijavili na dan dirke, bodo uvrščeni na začelje startne liste. 
Prevzem startnih številk bo potekal v gostilni Pri Čibru  na dan dirke med 08:00 in 09.30. 
 
 
Start:  
Startna lista bo objavljena 11.8.2016 po17:00 uri na spletni strani www.maraton-alpe.si
Ob 10:00 uri s startnim intervalom 30 sekund. 
 
 
 



 
 
Splošne določbe:  

• Tekmuje se po predpisih KZS in UCI ter določilih tega razpisa. V soglasju s sodniškim 
zborom si organizator pridržuje pravico spremembe tega razpisa. 

• Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost.  
• Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med sabo 

ali proti tretjim osebam. 
• Tekmovalci morajo biti v startnem prostoru najmanj 3 minute pred svojim startom. 
• Tekmovalci se obvezujejo, da bodo dovolili doping kontrolo, če bo to od njih 

zahtevala zato pristojna komisija pri KZS. 
• V času tekmovanja bo na trasi popolna zapora cestišča. Ogrevanje tekmovalcev od 

09.30 do 12:00 ure na tekmovalni trasi ni možno.  
• Povratek po trasi dirke v času prireditve ni možen.  
• Tekmovalci morajo uporabljati zaščitno čelado. 
• Posledica neupoštevanja razpisa je diskvalifikacija tekmovalca. 

 
Razglasitev:  
Razglasitev bo potekala 20 minut po objavi neuradnih rezultatov  na ciljnem prostoru. 
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.maraton-alpe.si
 
Nagrade:   
Vsak udeleženec ob prevzemu startne številke prejme praktično nagrado. 
Prvi trije tekmovalci generalno in v posameznih kategorijah prejmejo priznanja - pokale.  
 
Pritožbe:  
Sprejema glavni sodnik ob plačilu pologa 20€ v času 15 minut po razglasitvi uradnih 
rezultatov. Polog se v primeru ugodne rešitve vrne. 

Vodstvo tekmovanja: 
Janez Jarm; 040 264 340, janez@maraton-alpe.si  
Nika Vrhovnik; 040 345 709, nikavrhovnik@maraton-alpe.si  
 
 
 


