
 
 

Kolesarski klub IZVIR VIPAVA organizira cestna dirko   

»1. Kolesarska dirka Slap - Lože « 
v soboto 24. maja 2014 ob 14:30 uri na Slapu pri Vipavi 

 
Dirka šteje za Pokal Slovenije in Državno prvenstvo cestnih dirk za kategorije amaterji, ženske in masters. 
Na dirki lahko nastopijo vsi kolesarji, brez licenc in klubov. 
 
PRIJAVE  
Prijave so možne preko spletne strani http://prijavim.se/  do 22. maja 2014 ali na dan prireditve na startnem 
mestu, na Slapu med 12:30 in 14:00 uro. 
Startnina je 16 €. 
 
KATEGORIJE 
Amaterji 16 - 29  Master E 50 - 54 Ženske A do 34 
Master A 30 - 34  Master F 55 - 59 Ženske B 35 – 49 
Master B 35 - 39 Master G 60 - 64  Ženske C nad 50 
Master C 40 - 44 Master H 65 - 69  
Master D 45 - 49 Master I Nad 70 
Tekmovalci ELITE , U23 in mladinci nimajo pravice nastopa! 
 
START  
Prvi start ob 14:30: Tekmovalci kategorij Master E, F, G, H, I in ženske A, B, C 
Drugi start ob 15:40 (takoj po zaključku prve dirke): Tekmovalci kategorij Amater, Master A, B, C in D 
Tekmovalci z licencami startajo iz prvih vrst. Kdor ne  bo prisoten na startu ne bo uvrščen na dirki. Glavni 
sodnik prične z klicanjem tekmovalcev v startni prostor 10 min pred startom. 
 
PROGA 
Proga bo krožna. Dolžina kroga je 4,2 km, višinska razlika cca. 50 m na krog. Trasa poteka po vasi Slap do 
vasi Lože, kjer cesta zavije v smeri proti Vipavi in se po položnem spustu spušča do križišča Slap – Lože, 
kjer zavije levo proti Slapu. V začetku vasi Slap trasa v križišču zavije desno in nadaljuje do naslednjega 
odcepa, kjer zavije levo v ciljni 400 m klanec.  
Kolesarji v kategorijah od Amaterjev do Master D bodo vozili 15 krogov (63 km).  
Ostale kategorije (ženske, Masters E in starejši) pa 10 krogov (42 km). 
 
NAGRADE   
Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo pokale, medalje in nagrade. 
Prvi trije najštevilčnejši klubi prejmejo pokal.  
Tekmovalci, ki so Slovenski državljani in imajo UCI licenco prejmejo še majice in medalje za Državno 
prvenstvo. Zmagovalci kategorij prejmejo majico Državnega prvaka. Prvi trije tekmovalci v kategoriji 
prejmejo medalje (zlato, srebrno in bronasto). 
Na koncu 5 kroga bo na Slapu leteči cilj. 

• Sponzor nagrade za prvi start je www.sportforce.si , ki podarja zmagovalcu letečega cilja dva 
tubularja TUFO. 

• Sponzor nagrade za drugi start je www.nutrishop.si , ki podarja zmagovalcu letečega cilja SiS gele in 
napitke v vrednosti 100 Euro. 

 
PRITOŽBE 
Pisne pritožbe sprejema glavni sodnik najkasneje 15 minut po objavi rezultatov na razglasni deski ob 
vplačani kavciji 25 EUR, ki se vrne, če je pritožba ugodno rešena. 
 



PODELITEV 
Razglasitev rezultatov, podelitev pokalov in nagrad bo na podelitvenem prostoru na Slapu.  
Rezultate bomo objavili po dirki na oglasni deski, v medijih in na http://www.izvir-klub.si/  
 
OSTALE DOLOČBE 
Vsak tekmovalec s prijavo in podpisom potrdi, da tekmuje na lastno odgovornost, in da se strinja z določili 
tega razpisa. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice in škodo, ki bi jo tekmovalci povzročili  sebi, 
sotekmovalcem in drugim osebam. V času tekmovanja bo cesta zaprta za ostali promet. V slučaju nujne 
intervencijske vožnje (policijsko, reševalno ali gasilsko vozilo), bo dirka prekinjena. Tekmuje se v skladu s 
pravili UCI in KZS. Tekmovanje bo ob vsakem vremenu. Zaščitna čelada je obvezna! Tekmovalci za Pokal 
Slovenije morajo ob prijavi predložiti veljavno licenco. Organizator ima pravico razpisne pogoje spremeniti, 
če bodo zato obstajali objektivni razlogi. Razpis temelji na pravilnikih OMR za leto 2014, morebitne 
anomalije se rešujejo izključno na podlagi omenjenih dokumentov.  
 
Organizator: Kolesarski klub IZVIR VIPAVA, Gradišče pri Vipavi 47 b, 5271 Vipava. 
Vodja tekmovanja : Česen Branko , tel. 041-330-542. Informacije v zvezi z dirko lahko najdete na spletni 
strani http://www.izvir-klub.si/ pišete na mail: info@izvir-klub.si, ali pokličete 041-455-200 Lucjan Premrn, 
oziroma 040-557-305 Uroš Černigoj.  
 
Prenočitve: Kdor išče prenočitev v okolici Slapa oziroma Vipave naj se obrne na lokalni TIC: tel. 05 368 70 
41, E-mail: tic.vipava@siol.net    WWW: http://www.vipava.si/?lng=slo&vie=cnt&gr1=tur  
 
PROFIL IN ZEMLJEVID PROGE: 

 
 

 

startno – ciljni prostor 

DOSTOPI 
Iz smeri LJ: izberete izvoz Vipava, na 

križišču zavijete desno, pot nadaljujete pod 
podvozom in nato v križišču zavijete desno. 

Iz smeri NG: izberete izvoz Vipava, pot v 

križišču nadaljujete naravnost. 

Detajl proge na Slapu 


