
2. Kronometer za veliko nagrado Istre 
Datum: sobota, 23. september 2017 
Prvi start: 15:00 
Startno mesto: Obala 49, parkirišče nasproti TIC Portorož 
Ciljno mesto: Belokriška cesta 52, parkirišče pri Belem križu 
Dolžina: 5,32 km 

STARTNA LISTA UDELEŽENCEV 

Trasa 

Trasa starta v Portorožu, na parkirišču nasproti stavbe TIC Portorož, v smeri mimo Avditorija 
in po kolesarski stezi čez tunel Valeta in skozi podvoz pod glavno cesto Portorož-Izola. Po 
prečkanju kampa v Strunjanu zavije levo, proti Salineri, in nadaljuje vzpon do cilja na Belem 
križu. 

Namig za ogled poti: Če se z miško pomikate preko grafa višine poti, se vam na zemljevidu 
prikazuje na katerem delu poti se določena višina nahaja. 

višinska razlika: 210 m 

 

Gps poti: prenesi GPX datoteko 

Kategorije 

Kategorija moški ženske 
A 1983 in mlajši (35 let) 1983 in mlajše (35 let) 
B 1968 – 1982 (36-49 let) 1968 – 1982 (36-49 let) 
C 1967 in starejši (50 in več let) 1967 in starejše (50 in več let) 

Nagrade 

Poleg medalj bodo udeleženci dobili manjše praktične nagrade in vrednostni bon za nakup v 
trgovinah Hervis v naslednji višini: 

Uvrstitev moški ženske 
1. mesto 100 € 100 € 



2. mesto 60 € 60 € 
3. mesto 40 € 40 € 

Prijave: Izključno preko spletne strani www.istrski-kolesarskimaraton.si do vključno 18. 
septembra ali do zapolnitve 100 mest (skupaj moški in ženske). 

Startnina 

Startnina je 15 €/udeleženca, razen v primeru plačila prijavnine skupaj z nedeljskim 
maratonom – v tem primeru je prijavnina za kronometer 10 €/udeleženca. 

Tekmovalni predpisi 

Tekmuje se po določilih tega razpisa, pri čemer se smiselno upošteva predpise UCI in KZS. 
Dovoljene so vse vrste koles, vožnja v zavetrju pa je prepovedana. Na progo se spušča 
tekmovalce v intervalu 40 sekund. Spremstvo tekmovalcev z vozili ni dovoljeno, prav tako ni 
dovoljeno ogrevanje po progi. 

Dvig startnih številk bo v trgovini Hervis v Kopru (Planet Tuš, Ankaranska 2, 6000 Koper) 
dne 22. septembra, 23. in 24. septembra pa na info točki na osrednjem prizorišču v Portorožu 
(Obala 63, 6320 Portorož). 

Startna lista s predvidenimi časi startov bo objavljena na spletni strani organizatorja 
www.istrski-kolesarskimaraton.si, pred tekmovanjem pa tudi na oglasni deski informacijske 
točke na startno-ciljnem prizorišču v Portorožu. 

Tekmovalci se z udeležbo strinjajo s splošnimi pogoji, ki veljajo za maraton. V nobenem 
primeru in pod nobenim pogojem organizator ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo 
tekmovalci prireditve sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. V času tekmovanja bo veljala 
popolna zapora prometa. Tekmovalci se tekmovanja udeležujejo in vozijo na lastno 
odgovornost. 

Pritožbe 

Rok za pritožbo je 15 minut po objavi neuradnih rezultatov. Pritožbe se odda v pisni obliki , 
ob predložitvi pa mora vlagatelj plačati kavcijo 40 €, ki se v primeru ugodne rešitve vrne. 

Organizator 

Kolesarsko društvo Raketa, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper. Organizator si 
pridržuje pravico spremembe tega razpisa. 

 


