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Organizator: Organizator: Kolesarski klub TBP Lenart 
Naslov: Ptujska cesta27 
Pošta: 2230 Lenart 
Telefon:   031 399 905                                Davčna številka:                            TRR:  
Kontaktna oseba:   Beno Puntnar                       tel:                                 e-naslov: info@tbp-cycling.si 

 

Trasa dirke: Mesto starta: ŠRC Polena, Lenart 
Trasa: krožna 
Dolžina trase ali kroga: dolžina kroga 1 km 
 

 

Kategorije: Dečki-deklice A, B, C, D, E, Mlajši mladinci 

 

Dolžina proge     
in čas starta*: 

Kategorija Dolžina proge Čas starta 

DEČKI E 4 12.00 

DEČKI D 4 5 min. po dečkih E 

DEČKI C 6 5 min. po dečkih D 

DEČKI B  8 5 min. po dečkih C 

DEČKI A 10 5 min. po dečkih B 

MLAJŠI MLADINCI 16 5 min. po dečkih A 
                                            *Tekmovalci morajo biti na označenem mestu vsaj 10 minut pred predvidenim startom 

Nagrade: V skladu s pravili KZS - OCK. 

 

Pisarna dirke: ŠRC Polena-Pisana stavba. 

 

Prijave: preko http://prijavim.se,  
 

Tekmovalni 
predpisi: 

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa. Sistem dirke*: Kriterij - Točkuje 
se po sistemu 5,3,2,1 točk za prve štiri kolesarje v posameznem točkovnem sprintu. Točkuje se vsak 2 krog. V 
soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico spremembe tega razpisa.  

Ostale določbe: Spremljanje tekmovalcev z motornimi vozili ni dovoljeno. Dodajanje hrane in pijače med dirko ni dovoljeno. 
Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci 
med seboj ali proti tretjim osebam.  

Razglasitev 
rezultatov: 

Podelitev nagrad 15 min. po objavi rezultatov Mladincev .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 50€. 

Ostalo: Delitev štartnih števil od 11.00 ure dalje v pisarni dirke(ŠRC Polena) 
Sestanek vodij ekip ob 11.30 uri v pisarni dirke. 
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Pokal Slovenije  
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Skica prireditvenega prostora za »Dirko Mr.Bo 2016. 
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