
                                                                                                                       
                                                                                      

 

RAZPIS 

za kolesarsko dirko  

 »Velika nagrada Kostanjevice na Krki« 

ki bo v soboto, 10.06.2017 v Kostanjevici na Krki 

Pokal Slovenije za DEČKE in DEKLICE 

MLAJŠE MLADINCE IN MLAJŠE MLADINKE  

 

SOBOTA, 10. JUNIJ 2017 
  

Organizator:  Kolesarski klub ADRIA MOBIL, Zaloška cesta 20, 8000 Novo mesto in 

Občina Kostanjevica na Krki 

Davčna številka:  88606171 TRR: 

Kontaktna oseba: Jakob Jordan Telefon: 041 351 450  Jakob.jordan@elektro-ljubljana.si 
 

 

  

Trasa dirke:   Krožna dirka po ulicah Kostanjevice na Krki  
 Dolžina kroga 780 m 

 Proga: Oražnova Ulica, Ulica talcev 

  

Kategorije:  Dečki in deklice  ter mlajši mladinci in mlajše mladinke 

 Dečki C           Mlajši mladinci   

Dečki B           Mlajše mladinke   

Dečki A             

Deklice C   

Deklice B   

Deklice A    

 

Dolžina proge     
in čas starta*:  

Kategorija  Dolžina proge  Čas starta  Vrsta dirke 

dečki C, deklice C in B 10 krogov – 7,8 km 13:00 končni cilj 
dečki B, deklice A 15 krogov – 11,7 km       13:15 končni cilj 
dečki A, mlajše mladinke 20  krogov – 15,6 km      13:40 končni cilj 
mlajši mladinci 30 krogov  23,4 km 14:10 kriterij 

 dirka šolarjev 1- 5 razred 200 m 15:00 končni cilj 
 dirka predšolskih otrok 200 m 15:15 končni cilj 
    

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



                                                                                                                       
 

  

Prijave:  Prijave do četrtka 08.06.2017 do 24:00 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. Mlajši mladinci tekmujejo v kriteriju. Točkuje se vsak peti krog po sistemu 5,3,2,1 

  

 

KK Adria Mobil 

 

   

  

   

Nagrade:  V skladu s pravili KZS.  

   

Pisarna dirke:  Pizzeria Otok  Oražnova 8. 8311 Kostanjevica na Krki 

http://prijavim.se/
http://prijavim.se/

