
                                                                                   

  

 
 

RAZPIS 
za 3.kolesarsko dirko občine PESNICA 

           Nedelja 21. maj 2017 
           

Državno prvenstvo za amaterje, masters in ženske.  
Dirka šteje tudi za pokal Slovenije. 

 

Organizator: Organizator:   KD BRANIK 
Naslov: Mladinska ulica 29, 
Pošta: 2000 Maribor 
Telefon: 041 416 771                                  Davčna številka:  86464973   TRR:04515-0000198873 
Kontaktna oseba:     Branko Rokavec            tel 041 416 772  e-naslov: kd.branik@triera.net 

 

Trasa dirke: Mesto starta:  2221 Jarenina pred Vaško krčmo  v centru vasi. 
Trasa: Jarenina, Polički vrh, Polička vas, Vukovski dol, Jareninski dol, Jarenina. 
Dolžina trase ali kroga: 17km 
Višinska razlika  kroga: 205 v/m na krog 

 

Kategorije: Amater,  Master ABCDEFGHI  in  Ženske ABC  
Amater od 2001 do 1988      Master F od 1962 do 1958 Ženske C od 1967 naprej  
Master A 1987 do 1983          Master G od 1957 do 1953   
Master B 1982 do 1978          Master H od 1952 do 1948   
Master C 1977 do 1973          Master I od 1947 naprej   
Master D od 1972 do 1968     Ženske A od 2001 do1983    
Master E od 1967 do 1963     Ženske B od 1982 do 1968   

 

 

Dolžina proge     in čas 
starta*: 

Kategorija Dolžina proge Čas starta 
Ženske AB 
             C  

  3 krogi  / 51 km  -  615 vm 
  2 kroga / 34 km - -  410 vm 

12.05 
12.05 

Master   E F  
             G H I 

  3 krogi  / 51 km - -615 vm 
  2 kroga / 34 km - --410 vm 

12.05 
12.05 

 Master A B C D 
Amater 
 

  5 krogov / 85 km - 1025 vm 
  5 krogov / 85 km - 1025 vm 

12.00 
12.00 
 

                                              Tekmovalci morajo biti na označenem mestu vsaj 10 minut pred predvidenim startom 

Nagrade: Prvi trije tekmovalci in tekmovalke v kategoriji nagrajeni v skladu s  pravili  dirke za državno prvenstvo -
dres državnega prvaka in medalje. Za vse udeležence je zagotovljena malica. 

 

Pisarna dirke: Pisarna dirke je v lokalu Vaška krčma v centru vasi, neposredno ob startu in cilju dirke. 
 

Prijave: Startnina znaša 15 EUR v pred prijavi do četrtka   18. 5. do 24 h (preko http://prijavim.se), plača se   na TRR 0451 
5000 0198 873  pri NKBM organizatorju prireditve. Prijave se izjemoma sprejemajo v pisarni dirke od 10.00 ure dalje 
ob plačilu 20 €.  

Tekmovalni 
predpisi: 

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa. Tekmovalci so obvezni odzvati se  
morebitnemu pozivu na doping kontrolo. V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico 
spremembe tega razpisa.  

Ostale določbe: V času tekmovanja bo na trasi delna  zapora ceste. Kljub temu opozarjamo na  previdno vožnjo  po desni strani 
cestišča, zlasti na nepreglednem spustu.   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. 

Razglasitev 
rezultatov: 

Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 20 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov 
pa 10 min po objavi neuradnih rezultatov. Rezultati bodo dostopni preko »Prijavim.se«, KZS in preko spletne strani 
organizatorja. Po razglasitvi bo družabno srečanje. 

Pritožbe: Pri glavnem sodniku v 10 minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji 20€. 



                                                                                   

  

 
 

 
Situacijska skica trase: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   

  

 
 

 
Profil trase: 
 
 

 
 
 
 
Dostop do starta: 
 
 

        
  
 


