
Razpis za VALTERRUNT, 

kolesarski preizkus po občini Kanal ob Soči

Organizator: Turistično društvo Korada Deskle – Anhovo

Srebrničeva ulica 18, 5210 Deskle

Email: tdkorada@gmail.com

Davčna številka:  77032306

Matična številka: 1149679000

Dan prireditve: 26. marec 2015

Start: Ladišče, koča SENG, Plave, 10:00

Cilj: Ladišče, koča SENG, Plave, cca 16:00

Startnina: 10,00 EUR

Potek in namen

prireditve:

Celotno traso (80km) prireditve bo kolona kolesarjev vozila v zaprti vožnji, za 

spremljevalnim vozilom.

Prireditev je namenjena povabljenim rekreativnim kolesarjem in je bolj zahtevne 

narave.

Proga je z izjemo 500m makadama v celoti asfaltirana in primerna za cestna kolesa.

Trasa prireditve: Plave – Anhovo – Gorenja Vas - Kanal - Bodrež - Avče – Levpa – 

Zabrdo – Ilovca - Murovci - Kal nad Kanalom – Cvetrež -  Hoje – Senica - Avče – 

Doblar - Ročinj – Kambreško – Lig – Britof – Ukanje – Lig – Vrhovlje – Plave

Na trasi bo označenih 15 odsekov različnih dolžin, kvalificirani kot vzpon, sprint ali 

kombinacija. Tekmovalci začnejo vsak segment skupaj, prvih pet čez črto dobi točke. 

Po prihodu v cilj se preštejejo točke, zmaga tekmovalec, ki jih ima največ.

Kolesarji bodo imeli krajši postanek (15 – 30 minut) v Cvetrežu in v Britofu.

V primeru odstopa se kolesarji lahko vrnejo na start oziroma odpeljejo na cilj v 

spremljevalnem vozilu.

Pravila:
Pred tekmovalci bo vozilo spremljevalno vozilo organizatorja z rotacijsko lučjo in 

napisom »kolesarska dirka«, ki bo opozarjalo udeležence v prometu na prihajajočo 

kolono. Za zadnjim tekmovalcem v koloni bo peljalo vozilo organizatorja z napisom 

»konec kolesarske dirke«.

Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost.
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Tekmovalce bo spremljalo vozilo z zdravnikom, ki bo vozilo za zadnjim tekmovalcem 

in se bo v nujnem primeru premaknilo naprej. 

Prehitevanje vodilnega spremljevalnega vozila pomeni diskvalifikacijo tekmovalca.

Posebno 

določilo:

Za vse tekmovalce je obvezna uporaba kolesarske čelade. Čelada mora biti pravilno 

nameščena in pripeta od starta do cilja. Vsako kršenje tega določila pomeni 

diskvalifikacijo tekmovalca.

Varovanje in 

redarji

Kolesarska kolona bo med premikanjem varovana s spremljevalnimi vozili pred in za 

kolono. Na prostorih, kjer bodo organizirani postanki in na prireditvenem prostoru 

bodo za red skrbeli redarji, ki jih bo priskrbel organizator.

Ob prečenju državnih cest se bo kolesarska kolona držala pravil, ki veljajo za 

udeležence v prometu. 

Prevoz opreme: Organizator bo poskrbel za prevoz servisne opreme in oblačil med samo prireditvijo. 

Opremo je potrebno oddati v spremljevalno vozilo pred startom. V kolikor bodo 

posamezniki imeli svoje spremljevalno vozilo bo to vozilo za kolono kolesarjev.

Kategorije: Tekmuje se v eni združeni kategoriji

Razglasitev 

rezultatov: Končni rezultati in zmagovalec bo razglašen najkasneje 1 uro po prihodu v cilj.

Nagrade: Simbolične nagrade prejmejo tekmovalci z največjim seštevkom skupnih točk ter 

posebej točk iz sprintov, vzponov in kombinacije. 

Splošna 

določila:

Vsi udeleženci prejmejo toplo malico in pijačo.

Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu in v skladu s pravili tega razpisa

Kontakti z 

vodstvom 

priredive:

Vodja dirke: Valter Reščič – 031 610 938, valterescic@gmail.com

Koordinator: Miha Reščič – 041 873 578, miha.rescic@gmail.com

Spletna stran http://www.valterrunt.si
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Zemljevid 

proge:

Profil proge: http://bikeroutetoaster.com/BRTWebUI/Course/749325
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