
	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO 
KRITERIJ MEDVOD 2017 

PETEK, 2.6.2017 
 

 

RAZPIS 

 
1. Organizator 

Kolesarska zveza Slovenije,  
Celovška cesta 25, 

1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA;  

Tel.:+386 1 239 66 00, Fax:+386 1 239 66 06, E-mail: kzs@kolesarska-zveza.si  

In 
Javni zavod Sotočje Medvode 

Ostrovrharjeva ulica 4,  

1215 Medvode 

2. TIP PRIREDITVE 
Državno prvenstvo v vožnji na točke - kriterij. Dirka bo organizirana v petek, 2. junija 
2017. 
 
3. PRAVILA 
Dirka poteka v skladu s pravili Mednarodne kolesarske zveze – UCI in Kolesarske zveze 
Slovenije. Točkuje se vsak 5.krog ( točke:5,3,2,1 ). 
Na dirki lahko nastopijo tekmovalci z veljavnimi licencami naslednjih kategorij: moški Elite 
in Pod 23 let, Mladinci, Mlajši mladinci in Ženske z državljanstvom Republike 
Slovenije.  
V kategorijah Mlajših mladincev in Mladincev lahko nastopa največ 30 kolesarjev. Pravico 
nastopa ima prvih 30 uvrščenih v pokalu Slovenije po zadnji dirki pred DP v kriteriju. In 
sicer pripada kvota klubu. Pomeni, da klub, ki ima npr. 5 kolesarjev med prvih 30 v pokalu 
SLO lahko poljubno sestavi svojo pet člansko ekipo za DP v kriteriju. 
Vsak slovenski klub ima lahko najmanj enega kolesarja. Če kolesar ni uvrščen med prvih 
30, se poveča kvota na startu za vse, ki tega kriterija ne izponjujejo. 
V ostalih kategorijah ni omejitve števila nastopajočih. 
Vse ženske kategorije startajo skupaj in se jih ne izloča iz dirke. 
Majica se podeli, v kolikor je na startu najmanj 5 kolesarjev ali kolesark. 
 
4. TRASA 
Krožna proga v dolžini 600 m 

Start in cilj: TRGOVSKI CENTER MERCATOR, MEDVODE.  

 
 

 



	  

5. POTEK TEKMOVANJA 
 

URA KATEGORIJA ŠT. KROGOV TOČKOVANJE 

18.00 Mlajši mladinci 40 VSAK 5 KROG 

18.45 Mladinci 50 VSAK 5 KROG 

19.45 
Ženske (Elite, U23, 

Mladinke, Mlajše mladinke) 
30 VSAK 5 KROG 

20.30 Elite in Pod 23 let 80 VSAK 5 KROG 

Merjenje prenosov se opravi po dogovoru s sodniki. 

 
6. POTRDITEV NASTOPAJOČIH IN DVIG STARTNIH ŠTEVILK 

Potrditev nastopajočih in dvig startnih številk bo potekala na dan prireditve od 16.00 ure 

naprej, v pisarni dirke, v prostorih občine Medvode. 

 
Sestanek vodij ekip vseh kategorij bo v prostorih občine Medvode ob 17.00 uri. 

 

7. RAZGLASITEV REZULTATOV 
Po cilju dirke zadnje kategorije.  

Prvi trije uvrščeni tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo medeljo, zmagovalec majico državnega 

prvaka. 
 

8. ANTIDOPING 

V prostorih občine Medvode 

 
9. PRITOŽBE 

Pritožbe sprejema glavni sodnik 15 min. po objavi rezultatov ob pologu 20 EUR.  

 
10. STROŠKI 

Organizator nosi stroške organizacije in nagrad, ostale stroške nosijo udeleženci sami  

 
11. OSTALE DOLOČBE 

V času tekmovanja bo cesta popolnoma zaprta za ves promet.  

Kolesarji tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za posledice in nastalo 

škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam, oziroma zaradi kršenja 
pravil, ki jih določi organizator ali sodniki.  

Ogrevanje na progi v času tekmovanja ni dovoljeno.  

 
12. PRIJAVE 

Prijave bodo potekale prek portala Prijavim.se . Prijave so mogoče najkasneje do torka 30. 5. 2017 

do 24.00 ure. 

 

	  


