
  

                                                               
 

DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE 
 ZA DEČKE IN DEKLICE V VOŽNJI NA ČAS 

 

POKAL SANDIJA PAPEŽA 
 

 

Datum prireditve: Sobota, 12. september 2015 

 

Kraj prireditve: Otočec pri Novem mestu 

 

Organizator:  Kolesarsko društvo Papež Podgorje–Gabrje 

 

Direktor dirke:  Sandi Papež 031 622 329 

 

Vrsta dirke: Vožnja na čas 

 

Merjenje časov:  Merjenje časov bo izvajal Timing SD Rog 

 

Podatki o trasi: Dolžina kroga je 4,2 km z višinsko razliko 20 m. Obrat je na polovici trase. 

 

Časi startov:  Dečki in deklice C/deklice B : 1 krog  - 4200 m ob 12.00   

Dečki B/deklice A: 1 krog - 4200 m 10 minut po 

koncu prejšnje kategorije 

Dečki A/ml. mladinke: 2 kroga -8100 m 10 minut po 

koncu prejšnje kategorije (obrat 2. 

kroga bo izveden 150 m pred ciljem) 

Tekmovalci bodo štartali v presledku 1 minute. Pri dečkih A bo 

zaradi vožnje dveh krogov prilagojen časovni interval štartov.  

 

Pravica nastopa: Tekmovalci imenovanih kategorij z veljavno licenco. 

 



Prijave: Prijave sprejemamo do četrtka, 10.9.2015 do 12.00,  izključno na 

spletni strani:  http://prijavim.se/ 

 

Delitev št. številk: Na dan tekmovanja od 11.00 dalje ob predložitvi licenc v pisarni dirke  

 

Kolesa in oprema: 

Upošteva se Nacionalni tehnični pravilnik KZS (verzija 04.04. 2014) 

6.03 

Obroči: v kategorijah mlajših mladincev/mlajših mladink in dečkov/deklic je na 

kronometru in na cestnih dirkah maksimalna dovoljena višina obroča 50 mm. 

Obroči morajo imeti minimalno 16 kovinskih naper, ki so lahko okrogle, ploščate 

ali ovalne oblike, njihov premer pa ne sme presegati 2,4 mm. 

6.04 

Čelada: uporaba atestirane zaščitne čelade je na vseh dirkah obvezna. V 

kategorijah mlajših mladincev/mlajših mladink in dečkov/deklic je na kronometru 

obvezna uporaba cestne čelade (prepovedane so specialne aerodinamične čelade 

za kronometer!) 

 

Nagrade: Po pravilniku KZS za kategorije dečkov. 

Podelitev nagrad za vse kategorije bo 30 minut po končani prireditvi, 

predvidoma ob 14.30,  pri gostinskem lokalu »Šoferska restavracija« 

 

Tehnični sestanek: Pred pisarno dirke ob 11.00 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. 

 

Opozorilo: Trenerje naprošamo, da prijavijo samo tekmovalce, ki bodo res 

prišli na tekmovanje.  

  

 

Kolesarsko društvo Papež Podgorje–Gabrje 


