
 

                                                                                      

 

 

RAZPIS 
za kolesarsko dirko 

 
 

 
 
 
 
 

Organizator:  

 

 
 

Trasa dirke: Mesto starta: Dvorje 58 - Cerklje na Gorenjskem (Picerija pod Jenkovo lipo) 

Trasa: START/Dvorje – CILJ/Sonček na Krvavcu / če bo slabo urejen makadamski odsek 2,3km oziroma 

slabo vreme bo cilj samo na Jezercih 

Dolžina trase: 14 km 

Višinska razlika trase: 1.050 vm 
 

Kategorije: 

 

 

 
 

 

 

Amater, Master ABCDEFGHI, Ženske ABC  
Amater od 2003 do 1989        Master F od 1963 do 1959 Ženske C od 1968 naprej Gorski kolesarji do 1977 

Master A 1988 do 1984        Master G od 1958 do 1954 Dečki-Mlad. do 2001-brez lic. Gorski kolesarji 1978 in več 

Master B 1983 do 1979          Master H od 1953 do 1949 Licencirani tekmovalci /  

mladinci-člani 
Gorske kolesarke 

Master C 1978 do 1974         Master I od 1948 naprej Licencirane tekmovalke mlad.-

elite 
 

Master D od 1973 do 1969    Ženske A do 1984    
Master E od 1968 do 1964   Ženske B od 1983 do 1969   

 

 

Dolžina proge     
in čas starta*: 

Kategorija Dolžina proge Čas starta 

Vse kategorije 14 km 10:00 

   

   

   

   

                                            *Tekmovalci morajo biti na označenem mestu vsaj 10 minut pred predvidenim startom 

Nagrade: V skladu s pravili KZS. 

 

Pisarna dirke: Picerija pod Jenkovo lipo, Dvorje 58, Cerklje na Gorenjskem 

 

Prijave: PREDPRIJAVE: Startnina znaša za imetnike licenc in članske izkaznice KZS 18€, za ostale 20€ in mora biti tudi plačana 
do četrtka, 23.8. Prijave in plačila se izvajajo preko http://prijavim.se. Po izvedeni prijavi boste prejeli navodilo za 
izvedbo plačila. V primeru, da potrebujete dodatne informacije, pokličite 041-855-782 ali pa pošljite e-mail na naslov 

info@prijavim.se 

PRIJAVA NA DAN STARTA: Na dan tekme je startnina za vse 25€. 
OBČANI CERKELJ: Domačini imajo startnino 10€ (tudi na dan starta). 

Tekmovalni 

predpisi: 

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa. Tekmovalci so obvezni, da se 

odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico 
spremembe tega razpisa. Tekmovalci z licencami KZS startajo pred tistimi brez licenc (razvidno bo iz barve startne 

številke, licencirani bodo imeli zelene, ostali pa bele številke na kolesu) 

Ostale določbe: V času tekmovanja bo na trasi popolna zapora ceste. Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne 

odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam. Prireditev je zavarovana 

pri zavarovalnici AS preko KZS. 

Razglasitev 

rezultatov: 

Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 60 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov 

pa 20 min po objavi neuradnih rezultatov pri hotelu Krvavec (»na plaži«), če bo slabo vreme pa na mestu starta Pod 
Jenkovo lipo. 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 20€. 

Dodatne 

informacije: 

Glede na to, da bo ob lepem vremenu podelitev pri Hotelu Krvavec, bo brezplačno vozila sedežnica iz zgornje 
postaje gondole do hotela. Kolo lahko vzamete s sabo ali ga pustite v ograjenem prostoru pri zg. postaji. 

Na dan vzpona bo organiziran tudi pohod na Krvavec in pa Kolesarski festival pri hotelu (»Fresh Bike festival«). 

13. Kolesarski vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2018 

Rekreativni in ljubiteljski kolesarji 

Pokal SLO za amaterske kategorije - cestno kolesarstvo - vzpon 

Sobota, 25.8.2018 

Organizator: ŠD BAM.Bi 
Naslov: Trboje 149 

Pošta: 4000 Kranj 

 

Davčna številka: SI96844655 /  TRR:  05100-8010581819 

Kontaktna oseba:  Aleš Kalan / tel:  041 777 906                               
e-naslov: sd.bambi@gmail.com  web: www.bambi-sport.si 
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Situacijska skica trase:  

 
 

 

 

 

 

Profil trase: 

 

 


