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MARATON FRANJA BTC CITY 

Datum: petek, 8.6.2018 

Prvi štart: 16:00 

Štartno mesto: Ljubljana BTC - ţenske elite, starejši mladinci, ţenske A, B, C; masterji, 
amaterji, moški pod 23 let, moški elite. 
Domţale – mlajše mladinke, starejše mladinke, mlajši mladinci. 

Cilj: Ljubljana BTC 

Dolţina: 11 km – mlajše mladinke, starejše mladinke in mlajši mladinci 
22 km - ţenske elite, starejši mladinci/mladinke, ţenske A, B,C, amaterji 
in masterji 

44 km - moški pod 23 let / moški elite 

Dvig startnih 

številk 

8.6.2018: BTC CITY centralni prireditveni prostor – INFO TOČKA , 
od 12:00 dalje 

 

 

 

Dirka šteje za: 
 

 Drţavno prvenstvo v posamični voţnji na čas v kategorijah mlajši mladinci/ke, 
mladinci/ke, moški pod 23 (samo moški), elite (moški in ţenske). 

 Drţavno prvenstvo za parakolesarje (info: aleksej.dolinsek@zsis.si ) 

 Kvalifikacijo za uvrstitev na finalno dirko svetovnega prvenstva v kronometru za 

rekreativne kolesarje UCI Gran Fondo World Series. 

 

ORGANIZATOR:  
Kolesarsko društvo ROG, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana 

 

PRAVICA NASTOPA NA DRŢAVNEM PRVENSTVU:  

1. Izključno tekmovalci, ki so drţavljani R. Slovenije, ki imajo veljavno tekmovalno 
licenco za 2018 za ustrezno kategorijo:  

PRAVICA NASTOPA NA KRONOMETRU ZA AMATERJE:  

1. Vsi ki plačajo štartnino 

 

mailto:aleksej.dolinsek@zsis.si


 

 

PROGA: 
Start kronometra je na Ameriški aveniji pred Kristalno palačo v BTC City-u. Trasa poteka po 

Ameriški aveniji do Šmartinske ceste, kjer se zavije desno na Šmartinsko cesto. Po Šmartinski 
cesti se nadaljuje v dolţini dobrih 4 km  naravnost do kriţišča s Snebersko/Zadobrovško 
cesto. Na semaforju v Šentjakobu naravnost skozi Podgorico, Dragomelj, do Domţal, kjer je 
obrat na Ljubljanski cesti in po isti trasi nazaj v BTC City. Na Šmartinski cesti se preide na 
nasprotni pas dvopasovnice, ki bo razmejena s stoţci. 
 

V cilj se prihaja po nasprotnem voznem pasu. 

 

Udeleţenci kronometra morajo uporabiti svoj pravilni prometni pas in ne smejo priti na 

nasprotni pas in tako sekati zavojev. Vsi pomembni zavoji bodo razmejeni s stoţci. Na 
nasproten prometnem pasu je dovoljena samo voţnja po Šmartinski cesti, kjer bodo stoţci 
ločili oba prometna pasova. 

 

 Za kategorijo mlajše mladinke, starejše mladinke in mlajši mladinci je dolţina proge 11 
km. 

 Za kategorije ţenske elite, starejši mladinci in vse rekreativne kategorije moški/ţenske je 
dolţina proge 22 km. 

 Za Moške pod 23 in moške elite je dolţina proge 44 km (obrat 2x Domţale in 1x kroţišče 
v BTC-ju (prvo po prehodu skozi cilj)). 

 

 

ŠTART – CILJ:  

Štart prve tekmovalke bo ob 16. uri v Domţalah (mlajše mladinke), in istočasno v BTC-ju za 

ţenske elite. 
 

NAGRADE:  

Za mlajše mladince/ke, mladince/ke, moški pod 23, moški elite in ţenske elite po pravilniku 
KZS za Drţavno prvenstvo, za ostale kategorije za prve tri uvrščene v posamezni kategoriji. 
Nagrajevanje bo za vse kategorije po koncu tekmovanj, cca. 30 min po prejetju uradnih 

rezultatov. 

 

PRIJAVE:  

IZKLJUČNO PREKO SPLETNE STRANI WWW.FRANJA.ORG do vključno 5.junija 
2018. 

 

ŠTARTNINA:  

Za tekmovalce v kategorijah ml. mladinci/mladinke, st.mladinci/mladinke, moški do 23 let, 

moški elite, ţenske elite ŠTARTNINE NI! 

Za vse ostale je po ceniku  http://www.franja.org/cenik_2018.html, ki jo plačate v skladu z 
navodili ob prijavi nawww.franja.org. Vaše plačilo pričakujemo najkasneje do 5. junija 2018. 
 

 

 

http://franja.org/prijava-na-maraton_2017.html
http://franja.org/cenik_2018.html
http://www.franja.org/prijava-na-maraton_2017.html


TEKMOVALNI PREDPISI: 
 

Tekmuje se po predpisih UCI in KZS ter po določilih tega razpisa. Organizator si pridrţuje 
pravico spremembe tega razpisa v soglasju s sodniškim zborom. Voţnja v zavetrju je 
prepovedana. Štartni intervali so v razmaku 30 sekund za kategorije Amater, Master A, B, C, 
D, E, F, G, H, I ter Ţenske A, B, C. Štartni intervali za mlajše mladince/ke in starejše 
mladince/ke so v razmaku 30 s. V razmaku 1 minute so kategorije moški pod 23, moški elite 
in ţenske elite. Spremstvo tekmovalcev na progi je dovoljeno izključno z osebnim 
avtomobilom in izključno za kategorije; pod 23 in moški elite ter ţenske elite. 
 

Tehnični sestanek vodij ekip bo 8.6.2018 ob 14:30 uri v pisarni dirke (VIP šotor). 
 

Oprema (celotno kolo, kolesa-obročniki, prenosi, dresi, čelade) morajo biti v skladu s pravili 
UCI za leto 2018 (UCI Kolesarska pravila – 1. del Organizacija kolesarskega športa – 3. 

Poglavje – oprema), s posebno zahtevo v kategoriji mlajši mladinci/mladinke kjer se zahteva 
uporaba klasičnih koles v skladu s pravili KZS. Nestandardni obročniki testirani s strani UCI 
niso dovoljeni. Poleg tega je za to kategorijo obvezna tudi uporaba klasičnih krmil (torej člen 
1.3.23., ki dopušča fiksne podaljške na krmilu ne velja). 
 

Doping kontrola bo v prostorih Kristalne palače, v 13. nadstropju. 
 

Ogrevanje po progi NI DOVOLJENO!! 
 

Dvig štartnih številk:   
INFO TOČKA na centralnem prireditvenem prostoru od 12:00 h dalje. 

 

Štartna lista bo objavljena sproti na spletni strani organizatorja www.franja.org in v pisarni 

dirke na dan dirke. 

 

Organizator ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo tekmovalci prireditve sebi 
sotekmovalcu ali tretji osebi!!! 

 

Parkirni prostori klubskih vozil za kategorije mlajši mladinci/ke, mladinci/ke, moški pod 23 
in moški elite ter ţenske elite so na parkirišču v BTC City-ju. 

 

 

PRITOŢBE: Pri glavnem sodniku po pravilih sodniškega zbora. Rok za pritoţbo je 5 min po 
objavi neuradnih rezultatov. Pritoţbe morajo biti v pisni obliki. Oseba, ki se pritoţi mora 
imeti veljavno licenco KZS za leto 2018. Pri pritoţbi se plača kavcijo 25 EUR,  ki se v 

primeru ugodne rešitve povrne. 
 

OSTALE ODLOČBE: V času tekmovanja bo veljala popolna zapora prometa. Tekmovalci 
in spremstvo vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo 
tekmovalci in spremstvo povzročijo med seboj ali proti tretji osebi. 
 

 

 

 

 

http://www.kolesarska-zveza.si/files/02_ock/o_OCK/Akti_OCK/nacionalni-tehnicni-pravilnik-kzs-cestne-dirke-verzija_2016_03_11.pdf


Kategorije amaterskih kolesarjev - UCI Gran Fondo World Series: 
 

  Moški Ţenske 

A 1984 in mlajši 1984 in mlajše* 

B 1983 - 1979 1983 - 1979 

C 1978 - 1974 1978 - 1974 

D 1973 - 1969 1973 - 1969 

E 1968 - 1964 1968 - 1964 

F 1963 - 1959 1963 - 1959 

G 1958 - 1954 1958 - 1954 

H 1953 - 1949 1953 in starejše 

I 1948 in starejši   

 
* na svetovno prvenstvo se lahko uvrstijo samo tekmovalci, ki bodo v letu 2018 dopolnili 19 let in starejši 

 
 

 

Kolesarsko Društvo Rog
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
info@kdrog.si
051 628 158


