
 

 

 

R   A   Z   P   I   S 
za 3. kolesarski vzpon Metlika - Krašnji vrh za pokal Metliške 

črnine 2013 
 
Dan prireditve:  nedelja, 15. september 2013 
 
Start: Start ob cesti Metlika-Drašiči, pri odcepu za Slamno vas, ob 11. uri.  
 
Cilj in prireditveni prostor: Cilj pri cerkvi na Krašnjem vrhu. Zaključna prireditev bo 
potekala pred kočo Planinskega društva Metlika, v neposredni bližini cilja. 
 
Štartnina:  15 € na dan prireditve.  
 
Prijave in prevzem štartnih številk:  Prijava, plačilo štartnine  in prevzem štartnih 
številk, so možni na dan prireditve v neposredni bližini štartnega mesta (igrišče-Slamna 
vas), od 8.30 do 10:45 ure.  
 

Potek  
in 
namen 
vzpona: 

Od starta pri odcepu za Slamno vas, ob cesti Metlika-Drašiči, skozi Slamno 
vas, do vasi Radovica, pri pokopališču zavije levo skozi vas in naprej do 
Krašnjega vrha. 
Dolţina proge je 7,7 km, z višinsko razliko 290 m.  
Med vzponom bo veljala popolna cestna zapora na celotni progi. 
Izvedeno bo merjenje časa.  
Vzpon je namenjen vsem rekreativnim kolesarjem. Otroci mlajši od 14. leta 
smejo sodelovati le ob spremstvu staršev. 
Proga je v celoti asfaltirana in primerna za cestna kolesa. 

 
Pravila: Pred tekmovalci bo vozilo sodniško vozilo in spremljevalno vozilo 

organizatorja z rotacijsko lučjo in napisom »kolesarski vzpon«. Za zadnjim 
tekmovalcem v koloni bo peljalo vozilo organizatorja z napisom »konec 
kolesarskega vzpona«. 
Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne nosi nikakršne 
materialne odgovornosti glede poškodb in škode, ki bi nastala med 
udeleženci ali do tretjih oseb. Tekmovalce bo spremljalo reševalno vozilo z 
zdravstveno ekipo, ki bo vozilo za zadnjim tekmovalcem in se bo v nujnem 
primeru premaknilo naprej. Zdravstveno varstvo se bo končalo po prispetju 
zadnjega tekmovalca v cilj. 
 
Vsak tekmovalec mora imeti na krmilu pritrjeno štartno številko, v 
nasprotnem primeru ne bo uvrščen na listo rezultatov. 
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Štartanje pred uradnim štartom ali prehitevanje spremljevalnega vozila 
pomeni diskvalifikacijo tekmovalca. 
 

Posebno 
določilo: 

Za vse tekmovalce je obvezna uporaba kolesarske čelade. Čelada 
mora biti pravilno nameščena in pripeta od štarta do cilja. Vsako 
kršenje tega določila, pomeni diskvalifikacijo tekmovalca. 

 
 
Prevoz 
opreme:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategorije: 

 
Organizator bo poskrbel za prevoz opreme od štarta na cilj. Opremo 
boste oddali v posebej označeno vozilo, najkasneje 30 minut pred 
štartom.  
V kolikor bodo posamezniki imeli svoje spremljevalno vozilo, bo to 
moralo odpeljati proti cilju, najmanj 30 minut pred štartom, ker bo med 
tekmovanjem cesta zaprta za ves promet.   
Vračanje v Metliko bo moţno šele, ko bo v cilj pripeljal zadnji 
tekmovalec. 
 
Moški 
A: udeleženci do 25 let           (letnik 1988 in mlajši) 
B: udeleženci od 26 do 40 let (letnik 1973 do 1987) 
C: udeleženci od 41 do 55 let (letnik 1958 do 1972) 
D: udeleženci nad 56 let         (letnik 1957 in starejši) 
 
Ţenske 
A: ženske do 35 let             (letnik 1978 in mlajše)          
B: ženske nad 36 let           (letnik 1977 in starejše)          

 
 
Razglasitev   
rezultatov:      

        
          Neuradni rezultati bodo izobešeni na prireditvenem prostoru, po prihodu 

zadnjega tekmovalca v cilj, v najkrajšem možnem času. Pripombe in 
pritožbe na objavljene neuradne rezulte, bomo sprejemali, v roku 30 
min. po objavi. Razglasitev uradnih rezultatov bo predvidoma ob 14. uri.  
 

 
Nagrade: 

 
Za najhitrejšega moškega in žensko sta pripravljena pokala Metliške 
črnine in darila sponzorjev. 
Prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo pokale, 4. in 5. v 
vsaki kategoriji pa medalje, prav tako pa poleg pokalov in medalj dobijo 
nagrade sponzorjev. 
Posebne nagrade prejmejo: Najhitrejši trije pri moških in pri ženskah. 
Nagrade sponzorjev bomo razdelili tudi med ostale udeležence, na 
podlagi žrebanja štartnih številk.  

 

Splošna      Vsi udeleženci prejmejo malico in pijačo. 
določila:       Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu in v skladu s pravili tega                                 
                    razpisa. 
 

Kontakti z 
vodstvom 
dirke:      

        Vodja dirke: Borut Brinc – 041 620 321    
          info@kkmetliskacrnina.si  
          www.kkmetliskacrnina.com 
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