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4. Juriš na Trstelj 2018 
 

sobota, 07. Julij 2018 
 

o GORSKO-CESTNA KOLESARSKA DIRKA RENČE - TRSTELJ 

o Podatki proge: 

        Dolžina: 9.700 m 

        Višinska razlika: 514 + m    

        Start: Renče (pri Goriških opekarnah) 47 m n.v. 

        cilj: Trstelj,  561 m n.v. 

 

 
Organizator 
Društvo KUL-TU-RA Renče in Krajevna skupnost Renče 
Organizacijski odbor: Borut Zorn, …… 
Vodstvo tekmovanja: Borut Zorn, Uroš Medvedec,… 
Kontaktna oseba:  Borut Zorn, M: 041/799-854, e-pošta: zorn.zip@siol.net 
Prijave:  na dan prireditve v Renčah.  
 

Prijavnine: 
Kategorija  

Startnina  

Vse kategorije  10,00 EUR  

Na dan prideditve se startina plača z gotovino na startnem mestu med 8:30 in 9:20 uro. 

V startnino je vključeno: 

 pokali za prve tri absolutno moški in ženske 

 praktične nagrade za vsakega tekmovalca 

 1 okrepčevalnica na cilju z napitki 
 osvežilni napitki in sadje v cilju 

 topli obrok  

 zagotovljena zdravniška služba 

 medalja za prve tri tekmovalce v kategoriji 

Splošni pogoji tekmovanja: 

 Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost.  

 Tekmovanje se izvede v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko 

ogrožena varnost udeležencev (izjemno neurje, naravna katastrofa…). V takem 
primeru  o odpovedi odločata vodja tekmovanja in organizacijski odbor. 
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Program prireditve 

Ura Aktivnosti  

8:30 – 9:20  Prijave, izdaja štartnih številk 

8:30 – 9:20 Oddaja garderobe 

9:20 Predstavitev proge za tekmovalce  

9:30 Otvoritev tekmovanja 

9:30 Štart dirke 

11:30 Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in nagrad  

od 12:00 Topel obrok za vse prijavljene tekmovalce  

 
Opis proge 
 
1.Juriš na Trstelj, gorska cestno kolesarska dirka bo potekala od Renč ( start pri 
Goriških opekarnah,  do Trstelja ( po cesti do konca asfaltirane ceste ). 

Višinski graf 

 
Splošno 
 
Tekmuje se na lastno odgovornost. Organizator ima pravico do spremembe razpisa.  
Neupoštevanje tekmovalnih pravil ter navodil sodniške in redarske službe je lahko vzrok 
za diskvalifikacijo. Čas za pritožbe je 15 minut po objavi neuradnih rezultatov.  
Vsi udeleženci sodelujejo na lastno odgovornost in organizator NE ODGOVARJA za 
morebitne nesreče in poškodbe tretje osebe v okviru tekmovanja. 
 
Kategorije ženske in  moški : 

1) Do   30 let 
2) 30 - 50 let 
3) Nad 50 let 

 
V Renčah, 11.06.2018 
 
Organizator: Društvo KUL-TU-RA Renče in Krajevna skupnost Renče 
             


