
                                                                                                                                       
                                                                                      
 

RAZPIS 

za kolesarsko dirko  

 POKAL DRAGATUŠA  2017   
Pokal Slovenije za DEČKE in DEKLICE 

MLAJŠE MLADINCE in  MLAJŠE MLADINKE  

NEDELJA, 23. APRIL 2017 
  

Organizator:  Kolesarski klub ADRIA MOBIL, Zaloška cesta 20, 8000 Novo mesto 
Krajevna skupnost Dragatuš IN Športno društvo Dragatuš 
Telefon: 031 622 329     Davčna številka:  88606171       TRR: 
Kontaktna oseba: Sandi Papež 031 622 329 

sandi.papez@adria-mobil. com  
 

  

Trasa dirke:  Krožna dirka po ulicah Dragatuša   
Dolžina trase ali kroga: 900m 
Višinska razlika kroga:  

  

Kategorije:  Dečki in deklice  ter mlajše mladinke 
 Dečki A           

Dečki B               
Dečki C             
Dečki D (letnik 2006)    

Dečki E (letnik 2007 in mlajši)    

Deklice A               
Deklice B               
Deklice C               

 Mlajši mladinci    

 Mlajše mladinke    
 

Dolžina proge     
in čas starta:  

Kategorija  Dolžina proge  Čas starta  

Dečki E 2 kroga 1,8 km 12:30 
Dečki D Deklice C 4 kroge 3,6 km 10 minut po končani dirki dečkov E 
Dečki C Deklice B  10 krogov 9 km 10 minut po končani dirki dečkov D 
ml. ml. klalifikacije liha št. 10 krogov 9 km 10 minut po končani dirki dečkov C 
ml. ml. klalifikacije soda št. 10 krogov 9 km 10 minut po končani dirki ml.ml. I. sk 
Dečki B, Deklice A 15 krogov 13,5 km 10 minut po končani dirki ml.ml. II. sk 
Dečki A, ml. mladinke 20 krogov 19 km 10 minut po končani dirki dečkov B 
Ml mladinci . FINALE 35 krogov 31,5 km 10 minut po končani dirki dečkov A 

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



                                                                                                                                       
 Nagrade:  V skladu s pravili KZS. Za dečke D in E ni denarnih nagrad. 
   
Pisarna dirke:  Kulturni dom Dragatuš 

  

Prijave:  Prijave do četrtka 20.4.2017  do 24h izključno preko http://prijavim.se. Kasnejših prijav NE bomo upoštevali. Na dan 
prireditve prijava NI možna. 
Štartne številke in nalepke za čelade vodje ekip prevzamejo v pisarni dirke od 11:00 na dan prireditve.  

Tekmovalni 
predpisi:  

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa. Tekmovalci so obvezni, da se 
odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico 
spremembe tega razpisa.   

Ostale določbe:  V času tekmovanja bo na trasi POPOLNA  zapora ceste. 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 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov 
pa 20 min po objavi neuradnih rezultatov. Rezultati bodo dostopni preko »Prijavim.se«, KZS in preko spletne strani 
organizatorja.  

Pritožbe:  Pri glavnem sodniku v 15 minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji 20€.  

Ostalo:  Tekmovalci,  ki bodo prehiteni za krog ali več, lahko nadaljujejo dirko.  Dirko zaključijo v krogu prihoda zmagovalca 
v cilj.   

Dečki D in E 
Pravilnik KZS 
Člen 4.03 

Ločene dirke po posameznih kategorijah. Za točkovanje Pokala Slovenije se štejejo samo 
rezultati dečkov C.  Na željo trenerja lahko kolesarji/kolesarke nižjih kategorij (D in E) nastopijo 
v višji kategoriji (C), vendar vsak kolesar/kolesarka lahko vozi samo eno dirko na dan!  
Kolesarji/kolesarke, ki nastopijo v višji kategoriji od svoje, dobijo točke za Pokal Slovenije, če se 
uvrstijo med dobitnike točk v kategoriji C. Pokal Slovenije se ne vodi ločeno za kategoriji 
dečkov/deklic D in E.  Na dirkah kategorij dečkov/deklic D in E ni denarnih nagrad. Organizator 
lahko podeli medalje in/ali praktične nagrade 

  
 
 
 
   

  
   


