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POKAL ANDREJA HAUPTMANA 

DOMŽALE 2016  
 
 
DATUM:   NEDELJA 26.6.2016 
 

KRAJ:    IHAN 
 

NIVO TEKMOVANJA: Dirka za amaterske tekmovalce in občinsko prvenstvo 
 

ORGANIZATOR:  Kolesarsko  društvo     ROG 
 

TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga v  dolžini  14 km  
 

POTEK TEKMOVANJA: 

kategorija: MOŠKI - ŽENSKE  
število  krogov 3 

dolžina 42 km 

pričetek  
tekmovanja 

11.45 oz. (5 min po cilju st. 
mladincev 

 
 

START-CILJ:  Ihan – Goričica pri Ihanu – Brdo – Dobovlje – Žeje – Brezovica pri Dobu – Dob –Podrečje – Prelog  
 

KATEGORIJE .:  moški:  do vklj.30.let, do vklj. 40. let, moški do vklj. 50.let in nad 50.let 
 ženske: do vklj.35.let, nad 35.let 
 OBČINSKO PRVENSTVO: kategorija za moške in ženske 
 

PISARNA DIRKE: Dvig štartnih številk in prijave bodo možne do 1uro pred štartom, v pisarni dirke od 10:00 dalje. 
 

ŠTARTNINA: Štartnina bo za tekmovalce amaterske dirke 15 evrov. 
 

RAZGLASITEV/ Razglasitev najboljših treh v vsaki kategoriji in občinskih prvakov bo po štartu dirke elite 
NAGRADE: Nagrade in medalje prejmejo prvi trije v vsaki kategoriji in prvi trije v kategoriji OBČINSKO 

PRVENSTVO 
  

PRITOŽBE: Pritožbe  sprejema  glavni  sodnik  15  min  po  objavi rezultatov, s pologom 20 evrov. 
 

SPLOŠNO: Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Na progi so v času tekmovanja 
dovoljena le vozila organizatorja, policije in sodnikov. Organizator  si  pridržuje  pravico  spremembe  
tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom. Vsi  tekmovalci   vozijo  na  lastno  
odgovornost. S  svojim startom,  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  startu, kakor tudi ne za škodo, ki  jo 
tekmovalci povzročijo  sebi, med seboj  in   proti tretji  osebi.  

 

PRIJAVE: Prijave  sprejemamo  vključno  do  četrtka 23.06.2016 preko portala: www.prijavim.se  in do 1h pred 
štartom (SAMO ZA TEKMOVALCE ZA OBČINSKO PRVENSTVO) 

  
INFO: Kolesarsko društvo Rog, Slomškova  4, 1000   Ljubljana, e-pošta: info@kdrog.si; www.kdrog.si 

 

 

Kolesarsko društvo Rog 

 

                  

    

http://www.prijavim.se/
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   TRASA TEKMOVANJA 
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