
             
           

RAZPIS 
za kolesarsko dirko dečkov in deklic 

 
POKAL OBČINE MIRNA PEČ 2017, 

ki bo v SOBOTO, 24.06. 2017 v Mirni Peči. 
 

DIRKA ŠTEJE ZA POKAL SLOVENIJE 
 
Organizator:  Kolesarski klub ADRIA MOBIL, Zaloška cesta 20, 8000 Novo mesto 
 
Vrsta dirke:  Krožna dirka MIRNA PEČ – MIRNA PEČ  
 
Kategorije:  Osnovna šola 6-7 razred en  krog 1,4 km 
   Osnovna šola 8-9 razred dva kroga ali 2,8 km 

Dečki E:   dva kroga ali 2,8 km 
   Dečki D, Deklice C:             trije krogi ali 4 km 

Dečki C, Deklice B:  sedem krogov ali 9,8 km 
   Dečki B, Deklice A:  deset krogov ali 14 km 
   Dečki A, Mlajše mladinke štirinajst krogov ali 19,6 km 
 
Časi startov:  Osnovna šola 6-7 razred ob 9:00 
   Osnovna šola 8-9 razred ob 9:15 
   Dečki E:   9:30 
   Dečki D:   10 minut po končani dirki dečkov E   

Dečki C:   10 minut po končani dirki dečkov D  
   Dečki B:   10 minut po končani dirki dečkov C 
   Dečki A:   10 minut po končani dirki dečkov B 
 
Pravica nastopa: Tekmovalci imenovanih kategorij z veljavno licenco. Šolarji ne potrebujejo licence 

KZS za nastop.  
  
Prijave: Prijave se zbirajo na spletni strani www.prijavim.se do srede 21.06.2017 
 
Delitev št. številk: Na dan tekmovanja ob predložitvi licenc v pisarni dirke na startno ciljnem prostoru od 

8:00 ure dalje.  
 
Nagrade:              Po pravilniku KZS za kategorije dečkov. Podelitev nagrad za vse kategorije bo po 

končani dirki dečkov A na startno ciljnem prostoru. 
 
Tehnični sestanek: Pred pisarno dirke ob 8.30 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.                                                                              
       
 
 Kolesarski klub ADRIA MOBIL 
 

 


