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R A Z P I S 

ZA KOLESARSKO DIRKO  V CIKLOKROSU 
  

“ V. N. CYCLING UNITED LJUBLJANA” 
 

 

Nedelja,  30. november 2014  
 
ORGANIZATOR Sportiment.com, Rudija Papeža 5, 4000 Kranj 

TRASA DIRKE 

Tehnično in fizično srednje zahtevna, primerna tudi za najmlajše. 

Podlaga: trava, gozdna in asfaltna površina z lažjimi tehničnimi 

odseki. Krog je dolg cca 2 km 

KATEGORIJE 

Moški	  (nad	  19	  do	  40	  let,	  vključuje	  tudi	  amaterje),	  Moški	  (nad	  40	  let),	  	  Ženske	  

(enotna	  kategorija	  nad	  15),	  Mladinci	  (pod	  19	  let),	  Dečki	  (pod	  15	  let),Deklice	  

(pod	  15	  let)	  

ŠTART 

KOKRICA, BLEIWEISOVA CESTA 114, 4000 KRANJ – ROLKARSKA PROGA 

• Ženske (enotna kategorija nad 15), Mladinci (pod 19) ob 11:00 

uri 

• Enotna kategorija moški (moški nad 19 do 40 let, moški nad 40 

let), 15 min. po cilju prve dirke 

• Dečki (pod 15), Deklice (pod 15), 15 min. po cilju druge 

dirke 

DOLŽINA PROGE 

• Ženske	  (enotna	  kategorija	  nad	  15),	  Mladinci	  (pod	  19):	  30min	  +	  1	  

krog	  

• Enotna	  kategorija	  moški	  (moški	  nad	  19	  do	  40	  let,	  moški	  nad	  40	  let):	  

45min	  +	  1	  krog	  

• 20+1Dečki	  (pod	  15),	  Deklice	  (pod	  15):	  20min	  +	  1	  krog	  

PISARNA DIRKE Na startno-ciljnem prostoru od 9:00 ure dalje. 

SESATANEK VODIJ 
EKIP 

Ob 10:00 uri v pisarni dirke. 

NAGRADE Medalje za najboljše tri v kategoriji.                                                                 

TOČKOVANJE 
• ZIMSKA LIGA 2014/2015 

• POKAL SLOVENIJE V CIKLOKROSU 2014/2015 

 

PRIJAVE 

Sportiment.com, Rudija Papeža 5, 4000 KRANJ 

Predprijave: www.prijavim.se , najkasneje do 29.11.2014 do 15.00 ure.  
Na dan tekmovanja: do 10:00 ure 

STARTNINA 
Predprijave : 10 EUR 
Na dan tekmovanja: 15 EUR 

TEKMOVALNI PREDPISI http://www.kolesarskazveza.si/KZS,,ock,tekmovalne_discipline,ciklokeoa.htm	  



 

 

  
D.Š.: 92688250 

TRR: Gorenjska Banka d.d., IBAN: SI56 0700 0000 1142 847 

 

 
OSTALE DOLOČBE 

• Na	  dan	  tekmovanja	   mora	  poravnati	  vodja	  ekipe	  štartnino	  za	  

vse	  prijavljene	  tekmovalce.	  

• Dvig	  štartnih	  številk	  v	  prijavni	  službi	  za	  celotno	  ekipo.	  

Številke	  prevzame	  vodja	  oz.	  spremljevalec	  ob	  plačilu	  

štartnine	  za	  celotno	  ekipo.	  

• Tekmovalci	  tekmujejo	  na	  lastno	  odgovornost.	  

• Prireditelj	  ne	  odgovarja	  za	  posledice,	  ki	  jih	  tekmovalec	  

povzroči	  sebi,	  sotekmovalcu	  ali	  tretji	  osebi.	  Vsak	  tekmovalec	  

obvezno	  podpiše	  obrazec	  o	  prevzemu	  odgovornosti.	  

PODELITEV NAGRAD Prvi trije, 10 min po koncu dirke 

PRITOŽBE Pri glavnem sodniku ob kavciji 25,00 €. 

 

TOČKOVANJE: 

Po	  pravilniku	  KZS	  :	  	  

http://www.kolesarska-‐zveza.si/KZS,,ock,tekmovalne_discipline,ciklokeoa.htm	  

 

TRASA TEKMOVANJA IN DOSTOP: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
V Kranju,  dne 10.11.2014    

 Sportiment.com 
Organizacijski odbor 

 


