
R A Z P I S
ZA MEDNARODNO KOLESARSKO DIRKO

»46. VN KRANJA – MEMORIAL FILIPA MAJCNA«
POKAL SLOVENIJE

NEDELJA, 3. avgust 2014

ORGANIZATOR Kolesarski klub SAVA KRANJ
Škofjeloška cesta 14
4000 KRANJ

KATEGORIJI U23 in ELITE
PROGA Proga je krožna (vozi se desni krog) in poteka po naslednjih

ulicah:
Koroška cesta–Slovenski trg–Gregorčičeva ulica–Maistrov
trg–Prešernova ulica–Poštna ulica–Cesta 1. maja–Savska
cesta–Ljubljanska cesta–Koroška cesta.

Dolžina kroga je 3.300 m.

TEKMOVALNI
PREDPISI

Tekmuje se po predpisih UCI in KZS ter po določilih tega razpisa.

Dirka je krožna na končni cilj.

Število tekmovalcev iz posamezne ekipe na štartu ni omejeno.

Spremljanje tekmovalcev z avtomobili ni dovoljeno.

Dodajanje hrane in pijače je dovoljeno od 5. kroga do 3 kroge
pred ciljem.

V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridržuje pravico
do sprememb tega razpisa.

Tekmovalec, ki zaostane za en krog, mora odstopiti.
DOLŽINA PROGE

U23, ELITE 35 krogov (115,5 km)
ŠTART predvidoma ob 12.30 uri

LETEČI CILJI Vsak 7. krog.

ŠTART in CILJ Na Koroški cesti med hotelom Creina in Globusom.

RAZGLASITEV
REZULTATOV Na glavnem odru na Slovenskem trgu.

PRAVICA NASTOPA Pravico do nastopa imajo vsi licencirani tekmovalci kategorij U23
in ELITE.



PRIJAVE Prijave bodo potekale prek portala Prijavim.se in na e-mail
naslovu kksava@siol.net.
Prijave zbiramo najkasneje do 31. 7. 2014 do 23.00 ure.
Kasnejših prijav NE BOMO upoštevali!

PISARNA DIRKE V prostorih Mestne občine Kranj.

Dvig štartnih številk bo možen od 8.30 do 10.30 ure.

SESTANEK VODIJ
EKIP Ob 11.00 uri v pisarni dirke.

NAGRADE 1. mesto 1.000 €
2. mesto 500 €
3. mesto 250 €
4.–10. mesto 50 €

OSTALE DOLOČBE V času tekmovanja bo cesta popolnoma zaprta za ves promet.

Kolesarji tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne
odgovarja za posledice in nastalo škodo, ki si jo povzročijo
tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam, oziroma zaradi
kršenja pravil, ki jih določi organizator ali sodniki.

Ogrevanje na progi v času tekmovanja ni dovoljeno.

PODELITEV
NAGRAD 15 min. po objavi uradnih rezultatov.

PRITOŽBE Pri glavnem sodniku po pravilih sodniškega zbora. Rok za
pritožbo je 15 min. po objavi neuradnih rezultatov in ob kavciji
20,00 €, ki se ob ugodni rešitvi pritožbe povrne.

DODATNE
INFORMACIJE

Matjaž Zevnik – 051 442 633
Matej Stare – 041 693 933

Kranj, 30. 6. 2014

KK SAVA KRANJ
Organizacijski odbor



NAČRT PROGE

PROGA – KROG



ŠTARTNO-CILJNI PROSTOR

PROFIL PROGE


