
 

6. VELIKA NAGRADA  OBČINE  MENGEŠ 2017 

   
  

DATUM:   NEDELJA, 01.10.2017  
 

KRAJ:    MENGEŠ 
 

NIVO TEKMOVANJA: DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE ZA DEČKE IN DEKLICE A,B,C, MLAJŠE IN 
STAREJŠE MLADINCE IN ŽENSKE ELITE ter dirka za rekreativne kolesarje  

 

ORGANIZATOR:   
 

TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga v  dolžini  1000 metrov 
 

POTEK TEKMOVANJA: 

  
PRENOSI: Po  pravilniku  KZS za tekmovalce z licencami. Merjenje  prenosov: 15min  pred  

startom 
 

START-CILJ:  na Slovenski cesti pred občinsko zgradbo v Mengšu, Zavrti, Grobeljska cesta, Šolska  
ulica, Ogrinovo 

 

PRAVICA  NASTOPA: Vsi dečki in deklice A,B,C, Ml.mladinci, ml.mladainke in starejši mladinci  z veljavnimi 
licencami za  leto  2017 

 

KATEGORIJE REKREACIJA  moški: do vklj.30.let, do vklj. 40. let, do vklj. 50. let, nad 50.let 
 ženske: do vklj.35.let, nad 35.let 
 

DVIG  ŠTARTNIH  ŠTEV.: V pisarni dirke - Kulturni dom Mengeš   
 

STROŠKI: Organizator  nosi  stroške  organizacije  in  nagrad, ostale  stroške nosijo udeleženci 
sami.   Za udeležence rekreativne tekme prijavnina 10 EUR. 

 

NAGRADE: Po pravilniku  KZS  in za prve tri v kategoriji med rekreativci 
 

PRITOŽBE: Pritožbe  sprejema  glavni  sodnik  15  min.  po  objavi rezultatov. 
 

SPLOŠNO: Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Organizator  si  
pridržuje  pravico  spremembe  tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom. V 
kategoriji Dečkov A in B, ter mlajših in starejših mladincev  bo kriterijska dirka, kjer se bo 
točkoval vsak tretji krog,(pri mlajših in starejših mladincih bo cilj na Mengeški koči vreden 
20 točk, nato 10, 8, 7,6,5,4,3,2,1,)v dirki dečkov C in rekreativni dirki pa bodo tekmovalci in 
tekmovalke  vozili  na  končni  cilj. Vsi   tekmovalci   vozijo  na   lastno   odgovornost.  S  
svojim startom,  se  obvezujejo, da  bodo  vozili  v  skladu s  tem  razpisom, ter  da  
bodo  upoštevali  navodila  organizatorja, redarjev  in  sodnikov. Organizator  ne  
odgovarja  za posledice, ki bi nastale zaradi nespoštovanja navodil ob  startu, kakor tudi 
ne za škodo, ki  jo tekmovalci povzročijo  sebi, med seboj  in   proti tretji  osebi.  

 

PRIJAVE: Prijave  sprejemamo  vključno  do  29.9.2017  preko aplikacije  www.prijavim.se 
Informacije:,tel.:041 519 419, e-pošta: primoz_ jeretina@t-2.net  

      

kategorija: Ženske in Moški 
Rekreativna dirka 

dečki C / 
deklice  B in C        

dečki B / 
deklice A 

dečki A / 
mlajše mladinke 

Mlajši mladinci / 
Starejše mladinke 

Starejši mladinci 

število  krogov 15 12 15 18 24 + vzpon na
Mengeško kočo

 30 + vzpon na 
Mengeško kočo 

dolžina 15.000m 12.000m 15.000m 18.000m 24.000m 32.000m 
pričetek  
tekmovanja 

9.00 9.30  10 min po 
cilju C 

10 min po cilju 
B 

10 min po cilju A 10 min po cilju 
Ml.mladincev 

Kolesarsko društvo Mengeš

        



 

            

TRASA TEKMOVANJA 

 

 
 

        


