
KOLESARSKO DRUŠTVO HRASTNIK 

Cesta 1. maja 61 

1430 Hrastnik 

 
PRIREJA kolesarsko tekmovanje 

 

20 VZPON NA KAL 
 
KDAJ IN KJE: Sobota, 24.06 2017 s startom ob 10:00 uri pred upravno zgradbo Rudnika  

Trbovlje-Hrastnik in Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik. Vzpon se točkuje tudi za 
Pokal Slovenije (PSLO) v amaterskem cestnem kolesarstvu KZS-disciplina vzpon v 

kategorijah amaterji, masters in ženske. 
 

PROGA:  Rudnik Trbovlje-Hrastnik - Blate – kapela Borovšak – smučišče – planinski 

dom Kal. 

 

Proga je dolga 9 km in je v celoti asfaltirana. Višinska razlika proge je 633 m, maksimalni  

naklon je 12%.  

 

KATEGORIJE:  

- amater od 2001 do 1988   master G 1957 do 1953 MTB do 30  

- master A 1987 do 1983  master H 1952 do 1948 MTB nad 30 let 

- master B 1982 do 1978  master I od 1947 naprej 

- master C 1977 do 1973  ženske A od 2001 do 1983 

- master D 1972 do 1968  ženske B od1982 do 1968 

- master E 1967 do 1963  ženske C od 1967 naprej 

- master F 1962 do 1958 

 

Rezultati tekmovalcev v kategoriji ELITE se upoštevajo samo v absolutni razvrstitvi. 

 

PRIJAVE: Startnina znaša 15 EUR v pred prijavi do četrtka 22.06. do 24 h (preko 

http://prijavim.se). V našem imenu izdaja račune za plačilo startnine portal Prijavim.se. V 

primeru, da potrebujete dodatne informacije, pokličite 041-855-782 ali pošljite e-mail na 

naslov info@prijavim.se. Startnina za prijavo na dan prireditve znaša 20€. Prijave se 
sprejemajo v pisarni dirke od 8.00 ure dalje. 

 

STARTNE ŠTEVILKE: se prejmejo ob dokazilu plačane startnine v pisarni dirke. 
 

NAGRADE: Podelijo se pokali za prve tri v razpisanih kategorijah ter za prve tri v generalni 

razvrstitvi.  

 

START: Glavni sodnik prične s klicanjem tekmovalcev na startni prostor ob 9:40. 
 

PRITOŽBE: Pritožbe sprejema glavni sodnik, v času 10 minut po objavi neuradnih 

rezultatov ob kavciji 20€. 
 

http://prijavim.se/
mailto:info@prijavim.se


RAZGLASITEV: Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 20 minut po prihodu 

zadnjega tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov pa 10 min. po objavi neuradnih rezultatov. 

Rezultati bodo dostopni preko »Prijavim .se«, KZS in spletne strani organizatorja.  

 

PISARNA DIRKE: V prostorih KSP Hrastnik d.o.o., prevzem startnih številk in čipov. 

 

OPOZORILO: Vsi udeleženci prireditve vozijo na lastno odgovornost, ter so dolžni 
upoštevati cestno prometne predpise in priporočila organizatorja. Organizator ni odgovoren za 
morebitno škodo, ki bi jo tekmovalec povzročil sebi ali tretji osebi. Za udeležence mlajše od 
16 let velja podpis staršev. V primeru nujne intervencijske vožnje (policijsko, reševalno ali 
gasilsko vozilo), bo dirka prekinjena. 

Tekmovalec, ki bo plačal startnino, bo s tem potrdil, da se strinja s pogoji tega razpisa, ter da  
tekmuje na lastno odgovornost. 

Tekmuje se v skladu s pravili UCI in KZS. Tekmovanje bo ob vsakem vremenu. Organizator  

ima pravico razpisne pogoje spremeniti, če bodo zato obstajali objektivni razlogi. 
Startna številka se namesti na zadnjo levo stran tekmovalčevega dresa. Obvezna je uporaba  

zaščitne čelade, celotno dolžino proge v nasprotnem je tekmovalec diskvalificiran. Spust  
po trasi dirke nazaj v Hrastnik je dovoljen po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. 

Tekmovalci, ki imajo veljavno licenco KZS jo morajo predložiti  ob prijavi. 

 

VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE: Internet: www.kd-hrastnik.si 

 

Telefon: Aleš 031 662 778, Robi 041 282 541 


