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RAZPIS 
za kolesarsko dirko 

9. KROMPIRJEV POKAL BAM.Bi 
POKAL SLOVENIJE 

Nedelja,  25. avgust 20131 
ORGANIZATOR Športno društvo BAM.Bi  
TRASA DIRKE Krožna dirka na relaciji Voklo – Šenčur – Voglje – Voklo  

Dolžina kroga je 5.3 km 

KATEGORIJE Amaterji, Masters A, B, C D, E, F, G, H, I ter Ženske A, B, C (te 
kategorije štejejo za pokal Slovenije). 
Vsaka skupina (trije štarti) bo imela prav tako razglasitev prvih 
treh, ne glede na to, iz katere kategorije je tekmovalec. 

ŠTART Voklo-center kraja. 

 Master G, H, I, Ženske A,B,C ob 10:00 uri, 

 Master C,D,E,F predvidoma ob 11:00 uri 

 Amaterji, Master A, B predvidoma ob 12.15 

 V primeru slabega vremena in manj kot 100 kolesarjev bosta na 
sporedu dva starta 

DOLŽINA PROGE  Master G, H, I, Ženske A, B, C – 6 krogov = 31.8 km 

 Master C, D, E, F- 8 krogov = 42,4 km 

 Amaterji, Masters A, B – 9 krogov = 47,7 km 

NAGRADE V skladu s pravili KZS. Pokali in krompir za prvo tri uvrščene v 
kategoriji in dodatno prvi trije iz posamezne dirke. 

PISARNA DIRKE V GASILSKEM DOMU v Voklem. 

PRIJAVE Štartnina znaša 16 EUR v predprijavi do 21.8. do 24h (preko 
http://prijavim.se ), na dan prireditve pa 20€ (Prijave bomo 
sprejemali v pisarni dirke od 8:00 ure dalje). Ženske plačajo 
polovično startnino. 

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. Predvsem v tem, da so glede na število 
tekmovalcev možna tudi samo dva starta in dopušča se možnost spremembe 
dolžine proge. 

OSTALE 
DOLOČBE 

V času tekmovanja bo na trasi popolna zapora ceste. Tekmovalci vozijo na 
lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo 
povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam. 

RAZGLASITEV  15 min po objavi uradnih rezultatov.  

PRITOŽBE Pri glavnem sodniku ob kavciji 20 EUR. 

OSTALO Dodatne informacije Tomaž Poljanec (041 745 684) ali Aleš 
Kalan (041 777 906) ali preko maila bambi@a2u.si 

V Kranju,  dne 15.7.2013    
 Organizacijski odbor 
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Legenda: 

D – Start in cilj 

E – Počasen ovinek, zavoj na ožjo cesto 

B – Počasen ovinek 

C – Otok na sredini ceste 

 

Krog je dolg 5.3km. Od starta se proti točki E cesta počasi vzpenja. V 2km se dvigne za 20 višinskih metrov. V 
naslednjih 2km do točke B se cesta za 20m spusti. Na 1.5 in 3km sta podvoza pod avtocesto. 1km pred ciljem je 
na sredini ceste dobro viden otok. Do cilja je cesta ravna in enakomerno široka.  


