
 
RAZPIS 

za kolesarsko dirko / kriterij 

“ILIRSKA BISTRICA 2020” 

SOBOTA, 12. SEPTEMBER 2020 
 

ORGANIZATOR 

KK Plama Pur, Prešernova ulica 24, 6250 Ilirska Bistrica 

KONTAKT 

Robi Jenko, tel. št: +386 41 437 402, e-naslov: info@kkplama-pur.si 

KATEGORIJE 

Mlajši mladinci, Starejši mladinci, Mlajše mladinke, Starejše mladinke, Ženske Elite, Moški U23 in 

Elite. 

Pravico nastopa imajo vse naštete kategorije z veljavno tekmovalno licenco KZS. 

NAGRADE 

Tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo nagrade v skladu s pravilnikom KZS. 

TRASA DIRKE 

Start: Bazoviška cesta 14 (pri občinski stavbi Občine Ilirska Bistrica) 

Dolžina kroga: 1,3 km 

Višinska razlika kroga: 10m 

PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK 

Prevzem startnih številk je mogoč v pisarni dirke od 12:30 do najkasneje 30 minut pred predvidenim 

startom posamezne kategorije. 

PISARNA DIRKE 

Pisarna dirke je v prostorih TIC Ilirska Bistrica (Dom na Vidmu, Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica). 

Parkiranje je omogočeno na parkirišču Doma na Vidmu (https://goo.gl/maps/Di7oLTn4byBTSVaU9) 

mailto:info@kkplama-pur.si
https://goo.gl/maps/Di7oLTn4byBTSVaU9


PRIJAVE 

Obvezna predprijava do 8.9.2020 do 24h (preko https://prijavim.se). 

TEKMOVALNI PREDPISI 

Tip dirke: Kriterij, točkuje se vsak tretji krog po sistemu 5-3-2-1. 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 soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico 

spremembe tega razpisa. V primeru slabega vremena si organizator pridržuje pravico spremembe 

programa zaradi varnosti tekmovalcev. 

Merjenje prenosov: prvih pet tekmovalcev po cilju. 

OSTALE DOLOČBE 

V času tekmovanja bo na trasi dirke popolna zapora ceste od 13:00 do zaključka tekmovanja. 

Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo 

povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam.  

RAZGLASITEV REZULTATOV 

Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, 

razglasitev rezultatov pa 20 min po objavi neuradnih rezultatov. 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€. 

POSEBNI UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA 

Vsi tekmovalci se morajo držati navodil NIJZ in organizatorja za preprečevanje širjenja okužb s 

COVID-19. 

URNIK TEKMOVANJA 

 

Čas  Število krogov 

12:30 –  Prevzem startnih številk 
(najkasneje pol ure pred startom 
posamezne kategorije) 

 

14:00 Mlajši mladinci 18 

15:00 Starejši mladinci 24 

16:00 Združene ženske kategorije (MM, 
SM, Elite) 

18 

17:00 Člani (U23 in Elite) 30 

Cca. 19:00   

V primeru nepredvidenih dogodkov, ki bi povzročili zamik starta naslednjih kategorij, bo start vsake 

naslednje skupine 15 minut po zaključku prejšnje. 

https://prijavim.se/


NASTANITEV 

Za nastanitev se obrnite neposredno na ponudnike nastanitev v občini Ilirska Bistrica: 

- Pension Patrik, https://www.pensionpatrik.com/, telefon: +386 5 783 60 60 

- Gostinstvo Tomex, telefon: +386 68 154 553 

Nekaj ostalih ponudnikov najdete na naslednji povezavi:  

https://www.ilirska-bistrica.si/turizem/ponudba/sobe-in-prenocisca/. 

PODROBNOSTI O TRASI 

Zemljevid trase (start: https://goo.gl/maps/dtXyHWXUiyMvKGFc7): 

 

Profil kroga: 

 

https://www.pensionpatrik.com/
https://www.ilirska-bistrica.si/turizem/ponudba/sobe-in-prenocisca/
https://goo.gl/maps/dtXyHWXUiyMvKGFc7

