
                                                                                                

 
              2. KRONOMETER OBČINE TIŠINA 2014 

 

Pokal Vožnje na čas Slovenije - amaterji / masters / ženske 

sobota, 31. maj 2014 
 

Organizator: Kolesarski klub Tropovci 

Trasa dirke: Tropovci - Murski črnci – Gradišče - Tropovci, dolžina kroga 5,0 km 

Kategorije: Amateriji, Masters A,B,C,D,E,F,G,H,I, Ženske A,B,C 

Štart in dolžina 
proge 

Prvi tekmovalec ob 13:00, nato na 1 minuto. Najprej tekmujejo rekreativci brez 

licenc, nato Ženske C, B, A, nato Masters I, H, G, F, E, D, C, B, A, Amaterji.  

Dolžina proge:   
15 km: Masters D, C, B, A, Amaterji, rekreativci do 49 let.  

10 km: Masters I, H, G, F, E,Ženske C; B, A in rekreativci 50 let in več . 
Pisarna: Klubski prostori KK Tropovci (Gasilski dom Tropovci) 

Prijave: Predprijave pisno na naslov Kolesarski klub Tropovci, Kolesarska ul. 64, 9251 Tišina, 
e-pošta: info@kktropovci.si, ali preko spletne strani www.prijavim.se . Predprijave 

sprejemamo do četrtka 29.05.2014 do 13.ure. Prijave na dan tekmovanja od 11:30 

do najpozneje 12:25 ure. 

Štartnina: 
 

 

 

 

Pravica 

nastopa: 

Za kategorije Amater, Masters A, B, C, D, E, F, G, H, I, Rekreativec in Ženske A, B,C 
znaša štartnina 16 EUR v predprijavi in mora biti nakazana na TRR št. 0249 6005 

2383 894, Kolesarski klub Tropovci, Kolesarska ul. 64, 9251 Tišina, sklic 31052014. 

Ali poravnana v gotovini ob dvigu štartne številke. Ob dvigu štartnih številk je 
potrebno pokazati potrdilo o plačilu štartnine. Štartnina ob prijavi na dan dirke je 
26 EUR. 

Vsi nelicencirani in licencirani rekreativni kolesarji. 

Predpisi: Tekmuje se po predpisih UCI in KZS ter po določilih tega razpisa. Organizator si 
pridržuje pravico do sprememb tega razpisa v soglasju s sodniškim zborom. Dvig 
štartnih številk bo v pisarni dirke od 11:00 naprej. Ogrevanje na progi je med 

tekmovanjem prepovedano! 

Ostale določbe: V času tekmovanja bo veljala popolna zapora  prometa. 
Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo 

škodo, ki jo tekmovalci povzročijo med seboj ali proti tretji osebi. 
Razglasitev: 

Nagrade: 

30 minut po objavi uradnih rezultatov. Rezultati najpozneje 1 uro po prihodu v cilj. 

Po pravilniku KZS, zmagovalci kategorij dobijo pokale, 2. in 3. uvrščeni medalje.. 
Pritožbe: Pri glavnem sodniku po pravilih sodniškega zbora. Rok za pritožbo je 15 min po 

objavi neuradnih rezultatov. Pritožbe morajo biti v pisni obliki. Pritoži se lahko 
oseba z veljavno licenco KZS za leto 2014. Pri pritožbi se plača kavcija 20 EUR, ki se 
v primeru ugodne rešitve povrne. 

Ostalo: Dodatne informacije: 

Alojz Horvat (051 655 658), Andrej Štajer (040 508 680) 
e-mail: info@kktropovci.si , internet: www.prijavim.se . 
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PROGA: 


