
 
 RAZPIS za kolesarsko dirko    

 

  POKAL DRAGATUŠA 2015, 
     ki bo v NEDELJO, 3. maja. 2015 v Dragatušu 
 

 
Organizator:  Kolesarski klub ADRIA MOBIL, Topliška cesta 4, 8000 Novo mesto 
   Krajevna skupnost Dragatuš, Športno društvo Dragatuš 
 
Vrsta dirke:  Krožna dirka v DRAGATUŠ-u  
 
Kategorije:  Dečki C:                  štirinajst krogov (900 m) ali 12,6 km 
   Dečki B:        dvajset krogov (900 m) ali 18 km 
                                   Dečki A:        trideset krogov (900 m) ali 27 km 
                                   Ml. mladinci:                   deset krogov (900 m) ali 9 km (kvalifikacije 1.sk. soda št.) 
                                   Ml. mladinci:                   deset krogov (900 m) ali 9 km (kvalifikacije 2. sk. liha št.) 
                                   Dečki D (letnik 2004)                 4 kroge (3,6km) 
                                   Dečki E (letnik 2005 in mlajši)  2 kroga (1,8 km) 
    

Ml. mladinci:         petintrideset (900 m) ali  31,5 km  
Pri mlajših ml. se v finale uvrsti  15 najboljših kolesarjev iz vsake skupine 
                       

Časi startov:  Dečki C:   ob 12:30 
   Dečki B:             10 minut po končani dirki dečkov C 
                                   Dečki A:             10 minut po končani dirki dečki B 
                                   Ml. Mladinci  1. Skupina     10 minut po končani dirki dečkov A  
                                   Ml. mladinci: 2. Skupina     10 minut po končani dirki ML. ml. 1. skupina 
                                   Dečki D                                 10 minut po končani dirki ML. ml. 2. skupina     
                                   Dečki E                                  10 minut po končani dirki dečkov D 
                                   Ml. mladinci:               10 minut po končani dirki dečkov E 
 
Pravica nastopa: Tekmovalci imenovanih kategorij z veljavno licenco.  
                                    
Prijave: Pošljite na  http://prijavim.se/  do 29.4.2015 
Delitev št. številk: Na dan tekmovanja ob predložitvi licenc v pisarni dirk na startno-ciljem prostoru. 
 
Nagrade:              Po pravilniku KZS za kategorije dečkov in deklic ter  ml. mladincev in ml. mladink. 

Podelitev nagrad za vse kategorije bo po končani dirki ml. mladincev na štartno 
ciljnem prostoru. Nagrade dečkov in deklic v kategoriji D in E prejmejo prvi trije 
kolesarji in prve tri kolesarke. 

 
Tehnični sestanek: Pred pisarno dirke ob 11.30 uri za vse kategorije. 
 
Splošne določbe: Med tekmovanjem so na progi le vozila, ki jih določi organizator, sodniška vozila. 
 Organizator ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi nespoštovanja predpisov 

in navodil ob startu, kakor tudi ne za morebitno škodo, ki jo tekmovalci povzročijo 
sebi ali tretji osebi.  

 
Pritožbe: Sprejemal jih bo glavni sodnik 15 minut po objavi rezultatov s pologom 25 €, ki se v 

primeru ugodne rešitve vrnejo. 
                                                                                                                                                                              
         Kolesarski klub ADRIA MOBIL, Krajevna skupnost Dragatuš 
 

 


