
 

RAZPIS 
 

za 42. mednarodno kroţno kolesarsko dirko 
 

 

OB BLEJSKEM JEZERU 
 

 

 

 

Datum: 

10. maj 2014 (sobota)  

 

Organizator: 

Kolesarski klub Grega Bole Bled 

Soorganizator: 

Kolesarski klub Gorje 

 

Trasa :                   

 

je krožna in poteka po Kolodvorski,  

Zupančičevi in  Kidričevi  cesti 

s  startom in ciljem na železniški  
postaji Bled - Jezero. Krog je dolg        

2950 m, višinska razlika v krogu je 50 m. 

 
 

 

 

 

Kategorije 

in starti: 

Master E, F,G, H, I,ţenske A, B,C 5 krogov 14,75 km Start    9.00 

Master B, C, D,  10 krogov 29,50 km Start    9.30 

Amateji in master A   8 krogov 23,60 km Start  10.30 

Dečki C in deklice BC 3 kroge 8,85 km Start  11.30 

Dečki AB, deklice A in ml. mladinke   5 krogov 14,75 km  Start  11.50 

Mlajši mladinci,ţenske Elite 8 krogov 23,60 km Start   12.30 

Starejši mladinci 
 

12 krogov     35,40 km    Start   13.15 

     

 

Tekmovalci morajo biti na štartnem prostoru 10 minut pred štartom kategorije. 

 

Vrsta dirke :        Pokal SLO za vse kategorije  

 

                              Tekmovanje v kategorijah A,M,Ţ poteka v sklopu akcije 

                              SLOVENIJA KOLESARI 2014 

 

  

 



Prijave : Prijave pošljite do 7. maja 2014 na naslov:  

    Kristl Ogris, Podhom 64A, 4247 Zg. Gorje ali na email:  kristl.ogris@algit.si 

     Portal: www.prijavim.se  

 

V prijavi za dirko navedite naslednje podatke tekmovalcev : ime, priimek, kategorija, UCI 

koda, davčna številka, občina tekmovalca in sedež davčne uprave. Brez zadnjih treh 

podatkov tekmovalec prejme nagrado na klub. 

 

Št. številke :  Na dan tekmovanja na startnem prostoru med 7:30 do 30 minut pred štartom 
kategorije ob predložitvi licenc in plačani startnini. 

 

Startnina :    Za kategorije A, M, Ž:  16 EUR. 

 

Opozorilo :   Kdor je od vodilnih ujet za en krog, mora končati s tekmovanjem. Uvrstitev 

se upošteva takšna,  kot je bila na cilju pred nedokončanim krogom. 

 

Pritoţbe :      Sprejema jih glavni sodnik najkasneje 10 min po objavi neuradnih rezultatov 

                       ob pologu kavcije 25 EUR, ki se v primeru ugodne rešitve pritožbe vrne. 

 

Nagrade :      Denarne nagrade po pravilniku KZS.   

                       V kategorijah A,M, Ž, praktične nagrade do 5 mesta. 
 

Prehrana:     Organizator bo v skladu z možnostmi zagotovil malico po končani dirki za 
vse udeležence (od 12.00h dalje). 

 

Doping:        Tekmovalci so dolžni opraviti doping kontrolo, v kolikor bo to zahtevano  
 

Razglasitev:  Za kategorije A,M in Ž 90 minut po zaključku zadnje kategorije. Za vse 

ostale kategorije 30 minut po končani zadnji dirki.  
 

Rezultati:      Objavljeni bodo na prizorišču v 1uri po zaključku tekmovanja v kategoriji  in 

v 24 urah na portalu www.prijavim.se 

 

 

Splošne določbe:        
Med tekmovanjem so na progi le vozila, ki jih določi organizator in vozila policije. Vsi 
tekmovalci vozijo na lastno odgovornost in željo, ter po cestno prometnih predpisih. S 

svojim startom se obvežejo, da bodo vozili v skladu s tem razpisom, s pravilniki KZS in  

UCI ter po navodilih organizatorja, redarjev, sodnikov in policije. Organizator ne odgovarja 

za posledice, ki bi nastale zaradi nespoštovanja predpisov in navodil ob startu, kakor tudi ne 
za morebitno škodo, ki jo tekmovalci napravijo sebi, med seboj in proti tretji osebi. 
Ogrevanje na progi v času tekmovanja ni dovoljeno. Tekmovanje bo ob vsakem vremenu.  

 

 

 

 

Predsednik KK Grega Bole Bled                                                        Predsednik KK Gorje 

Kristl Ogris                                                                                          Ermin Kosovel 

http://www.prijavim.se/
http://www.prijavim.se/

