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RAZPIS 
za kolesarsko dirko 

1. POKAL MEDVOD 
Dečki, deklice, mlajši mladinci in mlajše mladinke 

Pokal Slovenije, državno prvenstvo, Alpe Adria pokal 
Nedelja,  24. avgust 2014 

 

ORGANIZATOR Športno društvo BAM.Bi, KK Medvode 

TRASA DIRKE Start: Zbilje 20, 1215 Medvode, Slovenija 
Krožna dirka na relaciji Zbilje-Podreča-Smlednik-Zbilje  
Dolžina kroga je 3,9 km 
Višinska razlika na krog (30m) 

KATEGORIJE in 
TOČKOVANJE 
 
 

Dečki in deklice C (Frutabela pokal Slovenije in državno prvenstvo)  letnik 2002 
Dečki in deklice B (Frutabela pokal Slovenije in državno prvenstvo)  letnik 2001 
Dečki in deklice A (Frutabela pokal Slovenije in državno prvenstvo)  letnik 2000 
Mlajše mladinke (Frutabela pokal Slovenije in državno prvenstvo)    letnik 1999-1998 
Mlajši mladinci (Frutabela pokal Slovenije in Alpe Adria)                   letnik 1999-1998 
 

ŠTART in DOLŽINA 
PROGE 

Zbilje-rondo na vrhu vzpetine / križišče Smlednik-Podreča-Škofja Loka 
12.00  Dečki C, Deklice B,C  /  4 kroge - 15,6 km 
12.45  Dečki A, B, Deklice A, Mlajše mladinke  /  8 krogov – 31,2 km 
13.45  Mlajši mladinci  / 12 krogov – 46,8 km 
Predviden zaključek dirke Mlajših mladincev ob 15.00. 
Tekmovalci morajo biti na označenem startnem boksu vsaj 10 minut pred predvidenim 
startom. 

NAGRADE V skladu s pravili KZS. Prvi trije v kategoriji prejmejo pokale. 

PISARNA DIRKE in 
TEHNIČNI 
SESTANEK 

V prostorih Pekarne Orehek, Zbilje 20C 
Tehnični sestanek vodij ekip bo ob 11.30 v prostorih pisarne dirke. 

PRIJAVE Prijave bodo potekale izključno preko portala Prijavim.se. Prijave zbiramo najkasneje 
do 20.8.2014 do 24.00 ure. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali. 

TEKMOVALNI 
PREDPISI 

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa. 
Za kategorije dečkov ABC, deklic ABC in mlajših mladink dirka šteje za Frutabela 
pokal Slovenije in za državno prvenstvo Republike Slovenije. Za mlajše mladince pa 
za Frutabela pokal Slovenije in pokal Alpe Adria. 
Tekmovalci, ki bodo zaostali za glavnino in prehiteni s strani zadnjega 
spremljevalnega vozila, bodo izločeni iz nadaljnjega tekmovanja. 
Tekmovalci so obvezni, da se odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. V 
soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico spremembe tega 
razpisa.  

OSTALE DOLOČBE V času tekmovanja bo na trasi popolna zapora ceste. Tekmovalci vozijo na lastno 
odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo 
tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam. Prireditev je zavarovana pri 
zavarovalnici AS preko KZS. 

REZULTATI in 
RAZGLASITEV  

Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 30 minut po prihodu zadnjega 
tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov pa 20 min po objavi neuradnih rezultatov (ob 
cca 16h). Rezultati bodo dostopni preko »Prijavim.se«, KZS in bambi.a2u.si 

PRITOŽBE Pri glavnem sodniku v 15 minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji 20€. 

OSTALO Dodatne informacije Aleš Galof (041 620 699) ali Aleš Kalan (041 777 906) ali preko 
elektronske pošte: bambi@a2u.si 

V Medvodah,  dne 1.7.2014    Organizacijski odbor 
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RAZPIS 
za kolesarsko dirko 

1. POKAL MEDVOD 
AMATERSKE KATEGORIJE 

Pokal Slovenije, državno prvenstvo, Alpe Adria pokal 
Nedelja,  24. avgust 2014 

 

ORGANIZATOR Športno društvo BAM.Bi, KK Medvode 

TRASA DIRKE Start: Zbilje 20, 1215 Medvode, Slovenija 
Krožna dirka na relaciji Zbilje-Podreča-Smlednik-Zbilje  
Dolžina kroga je 3,9 km 
Višinska razlika na krog (30m) 

KATEGORIJE in 
TOČKOVANJE 
 
 

Amater, Masters ABCDEFGHI ter Ženske ABC (te kategorije štejejo za pokal 
Slovenije). 
- amater od 1999 do 1985       - master G od 1954 do 1950  
- master A 1984 do 1980         - master H od 1949 do 1945  
- master B 1979 do 1975         - master I od 1944 naprej  
- master C 1974 do 1970         - ženske A do 1980  
- master D od 1969 do 1965    - ženske B od 1979 do 1965  
- master E od 1964 do 1960    - ženske C od 1964 naprej  
- master F od 1959 do 1955 
 

ŠTART in DOLŽINA 
PROGE 

Zbilje-rondo na vrhu vzpetine / križišče Smlednik-Podreča-Škofja Loka 
  9.30  Master EFGHI, Ženske ABC /  7 krogov – 27,30 km 
10.30  Amater, Master ABCD  /  12 krogov – 46,8 km 
Predviden zaključek dirke Amaterjev in Master ABCD je ob 12.00. 
Tekmovalci morajo biti na označenem startnem boksu vsaj 10 minut pred predvidenim 
startom. 

NAGRADE V skladu s pravili KZS. Prvi trije v kategoriji prejmejo pokale. 

PISARNA DIRKE  V prostorih Pekarne Orehek, Zbilje 20C 

PRIJAVE Startnina znaša 16 EUR v pred prijavi do 20.8. do 24h (preko http://prijavim.se), plača 
se v pisarni dirke na dan prireditve. 
Startnina za prijavo na dan prireditve znaša 20€. Prijave bomo sprejemali v pisarni 
dirke od 7:30 ure dalje. Prijave najkasneje do 1 uro pred startom.  
Ženske plačajo polovično startnino. 

TEKMOVALNI 
PREDPISI 

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa. 
Tekmovalci so obvezni, da se odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. V 
soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico spremembe tega 
razpisa.  

OSTALE DOLOČBE V času tekmovanja bo na trasi popolna zapora ceste. Tekmovalci vozijo na lastno 
odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo 
tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam. Prireditev je zavarovana pri 
zavarovalnici AS preko KZS. 

REZULTATI in 
RAZGLASITEV  

Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 30 minut po prihodu zadnjega 
tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov pa 20 min po objavi neuradnih rezultatov (ob 
cca 13h). Rezultati bodo dostopni preko »Prijavim.se«, KZS in bambi.a2u.si 

PRITOŽBE Pri glavnem sodniku v 15 minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji 20€. 
OSTALO Dodatne informacije Aleš Galof (041 620 699) ali Aleš Kalan (041 777 906) ali preko 

maila bambi@a2u.si 

V Medvodah,  dne 1.7.2014    Organizacijski odbor 
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Trasa dirke: 

 

 
 

Krog je dolg 3.9km. Od starta se trasa cca 800m počasi vzpenja, nato se trasa proti Podreči rahlo spušča. V 
Podreči je oster zavoj desno, pa tudi cesta se zoži. Skozi gozd, kjer je cesta razmeroma ozka se le ta rahlo spušča 
do vključitve na glavno cesto Smlednik-Zbilje. Nato pa zopet rahel naklon navzgor do cca 400 m do cilja ko 

sledi zaključek kroga z vzponom (povprečni naklon 6%). 
 

Profil trase (višinska razlika na krog 30 metrov): 
 

 


