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POKAL OBČINE ROGAŠOVCI 2014 
 

Pokal Slovenije - amaterji / mastersi / ženske 

nedelja, 01. junij 2014 
 

Organizator: Športno društvo Team Turbo Tropovci 
Trasa dirke: Sv. Jurij z okolico, dolžina kroga 12,3 km z višinsko razliko 222m/krog, vozi se desni 

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

Štart: Amaterji,MA,MB,MC,MD ob 11:30, ME,MF,MG,MH,MI,ŽA,ŽB,ŽC 11:35 oz. 5min za 
prvo skupino.  

Dolžina proge: Masters E,F,G,H,I in Ženske A,B,C - 3 kroge, Masters A,B,C,D in Amaterji - 7 krogov. 
Nagrade: Prvi trije v kategoriji. 
Pisarna: Gostišče Kuzmič, Sv. Jurij 10, 9262 Rogašovci 
Prijave: Predprijave preko spletne strani prijavim.se oz. preko e-pošte: info@sd-ttt.si 

(najpozneje do 30. maja do 12:00 ure). Prijave na dan tekmovanja od 9:30 do 
najpozneje 11:00 ure.  

Štartnina: 
 
 

 
 

Pravica nastopa: 

Za vse kategorije znaša štartnina v predprijavi 16 EUR, na dan prireditve pa 20 EUR 
in mora biti poravnana v gotovini ob dvigu štartne številke ali nakazana na TRR št. 
SI56906720000514646 (Poštna banka Slovenije), Športno društvo Team Turbo 
Tropovci, Obrtniška ulica 5, 9251 Tišina. Ob dvigu štartnih številk je potrebno 
pokazati potrdilo o plačilu. 
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 9:30 naprej. 
Tekmovalci se obvezujejo, da bodo dovolili doping kontrolo, če bo to od njih 
zahtevala za to pristojna komisija pri KZS. 
VSI tekmovalci morajo biti v štartnem prostoru najpozneje ob 11:20. 

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: 20 minut po objavi neuradnih rezultatov. 
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: Neuradni rezultati bodo objavljeni v pisarni dirke, najpozneje 30min po prihodu 
zadnjega tekmovalca skozi cilj.  
Dodatne informacije: 
Dušan Hajdinjak (041/327-990), e-mail: info@sd-ttt.si , internet: www.sd-ttt.si . 
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3D pogled trase: 
 

 
 
 
Posnetek kroga z GARMIN Connect: 
http://connect.garmin.com/activity/476058486 
 
Strava: 
http://www.strava.com/activities/124940794 
 
 
Prihod do prireditvenega prostora (pisarna in štart kronometra), možnosti prenočitev in druge 
pomembne informacije bodo objavljene na spletni strani ŠD Team Turbo Tropovci »www.sd-ttt.si« . 


