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DRŽAVNO PRVENSTVO NA VELODROMU 2016 
za mlajše in starejše mladince, mlajše in starejše mladinke, deklice in dečke 

A,B,C, ter kategorijo absolutno (elite-u23-amater-master ABCD) 

ČASOVNICA 1. dan - sreda, 6. julij 2016 
disciplina kategorija dolžina čas 

2000 m zasledovalna vožnja – FINALE mlajši mladinci 
starejše mladinke 

2000 m 9.00 

3000 m zasledovalna vožnja – FINALE starejši mladinci 3000 m 9.45 

1200 m zasledovalna vožnja - FINALE dečki C,  
deklice C in B 

1200 m  10.30 

2000 m zasledovalna vožnja - FINALE dečki B,  
deklice A  

2000 m  11.10 

2000 m zasledovalna vožnja - FINALE dečki A,  
mlajše mladinke 

2000 m  11.50 

 

disciplina kategorija dolžina čas 
1000 m z 200 m sprinta – 
KVALIFIKACIJE (2 kroga) 

mlajši mladinci 
starejše mladinke 

1.200 m 
3 kroge 

12.00 

1000 m z 200 m sprinta – 
KVALIFIKACIJE (2 kroga) 

starejši mladinci 2.000 m 
5 krogov 

12.30 

 

disciplina kategorija dolžina čas 
3000 m ekipna vožnja – FINALE  mlajši mladinci 

starejše mladinke 
3000 m 13.10 

4000 m ekipna vožnja – FINALE 
 

starejši mladinci 4000 m 13.40 

 

disciplina kategorija dolžina čas 
500 m vožnja na čas – FINALE dečki C,  

deklice C in B 
500 m  14.10 

500 m vožnja na čas – FINALE dečki B,  
deklice A  

500 m 14.30 

500 m vožnja na čas – FINALE dečki A,  
mlajše mladinke 

500 m 14.50 

500 m vožnja na čas – FINALE mlajši mladinci 
starejše mladinke 

500 m 15.10 

1000 m vožnja na čas – FINALE 
 

starejši mladinci 1000 m 15.30 

 

disciplina kategorija dolžina čas 
Olimpijski sprint – FINALE 
 

mlajši mladinci 
starejše mladinke 

3 kroge 16.00 

Olimpijski sprint – FINALE 
 

starejši mladinci 3 kroge 16.30 

 

disciplina kategorija dolžina čas 
4000 m zasledovalna vožnja – FINALE 
 

absolutno 4000 m 17.00 

Časi so okvirni in se bodo prilagajali poteku tekmovanja. 
Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo za vse discipline in kategorije po objavi 
uradnih rezultatov. 
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