
RAZPIS 

POKAL POLI 2019 
SOBOTA, 6. 4. 2019 

 

Organizator:  

 Kolesarski klub Perutnina Ptuj, Ob Dravi 9, p.p. 80, SI - 2250 Ptuj  

 Davčna številka: SI 64300625; TRR: IBAN SI56 0215 0001 3256 692 

 Vodja prireditve – Marjan Kelner, Boštjan Lampret (02 778 6701); info@cyclingpp.com 
 

Trasa:  

 Krožna dirka, Hajdoše (Tenis center Goja) 
 krog je dolg 4 km in je povsem ravninski 

 spremstvo ni dovoljeno 
 

Štart dirke:  
 Hajdoše 109 B, 2288 Hajdina 

 

Dolžina dirke in štarti: 
 

Kategorija Št. Krogov Distanca Štartni čas 

Dečki C, deklice C, deklice B       3 krog 12 km 9.00 h 

Dečki B  in deklice A,  4 krogi 16 km 10 min. po končani dirki dečkov C 

Dečki A in mlajše mladinke 5 krogov 20 km 10 min. po končani dirki dečkov B 

Ml. mladinci, starejše mladinke in članice 10 krogov 40 km 10 min. po končani dirki dečkov A  

Mladinci  12 krogov 48 km 10 min. po končani dirki ml. mladincev 
 

Pisarna dirke in delitev štartnih številk:  
 Tenis center Goja, Hajdoše 109 B, 2288 Hajdina 

 V pisarni dirke ob predložitvi veljavne licence od 7.15h 

Prijave:  

 Preko aplikacije http://prijavim.se najkasneje do 4. 4. 2019 do 12.00h. 

Nagrade in razglasitev rezultatov:  

 Podelitev nagrad za dečke (nagrade do 10. mesta) bo po končani dirki dečkov, za mladince 
(pokali do 3. mesta, denarne nagrade po KZS) po končani dirki mladincev. Denarne nagrade 

posameznikov v kategorijah mladincev bodo izplačane klubom na transakcijske račune.  
Tehnični sestanek:  

 V pisarni dirke, ob 8.15 uri za vse kategorije. 

Pritožbe:  
 Sprejemal jih bo glavni sodnik 15 minut po objavi neuradnih rezultatov s pologom 20 €, ki se 

v primeru ugodne rešitve vrnejo. 
 

 
Tekmovalni predpisi in splošne določbe : 

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

da se odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. V času tekmovanja bo na trasi mobilna zapora ceste. 
Med tekmovanjem smejo biti na progi le vozila, ki jih določi organizator, ter vozila policije. Vsi tekmovalci 
vozijo na lastno odgovornost in so dolžni upoštevati cestno prometne predpise. S svojim startom se obvežejo, da 
bodo vozili v skladu s tem razpisom, v skladu s pravilniki KZS,  po navodilih organizatorja, redarjev, sodnikov 

in policije. Organizator ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi nespoštovanja predpisov in navodil ob 
startu, kakor tudi ne za morebitno škodo, ki jo tekmovalci napravijo sebi, med seboj in proti tretji osebi. 
Prireditev je zavarovana preko Kolesarske zveze Slovenije pri zavarovalnici AS. V soglasju s sodniškim zborom 
si organizator pridružuje pravico spremembe tega razpisa. 

 

Organizator 

Kolesarski klub Perutnina Ptuj 
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Časovnica kroga 

Krog km 32 34 36 38 40 

0 0 0:00:00 9:00:00 0:00:00 9:00:00 0:00:00 9:00:00 0:00:00 9:00:00 0:00:00 9:00:00 

1 4 0:07:30 9:07:30 0:07:04 9:07:04 0:06:40 9:06:40 0:06:19 9:06:19 0:06:00 9:06:00 
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