
                                                     RAZPIS 
 

                                      za  kolesarsko dirko  
 

VN Občine GORJE 2020 
Državno prvenstvo RS v kriteriju   

    
 
Datum:            18. 7. 2020, SOBOTA 

Organizator:      Kolesarski klub GORJE 

Soorganizator:   Občina GORJE 

Vrsta dirke :      Pokal SLO:   kategorije dečki, deklice A, B, C, ml. mladinci,         
                      ml.mladinke, st. mladinke, st. mladinci,  ženske U23 in elite ter   
                      moški  U23 ter elite  
                      Državno prvenstvo v kriteriju : ml. mladinci,      
                      ml.mladinke, st. mladinke, st. mladinci, ženske U23 in elite ter  
                      moški U23 in elite  
Trasa dirke:      Rudno polje (Pokljuka) – krožna trasa na biatlonski progi   
Dolžina kroga:  1060 m 

Štart in cilj:       Pred tribunami ob  hotelu Center 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SKICA PROGE, vozi se levi krog ! 

Štart in dolžina proge: 
VN Občine Gorje :  
prvi start ob 14 uri , ostali štarti se začnejo po koncu predhodne dirke   
start 1   dečki C, deklice B,C  6  krogov  6,4  km Končni cilj 
start 2  dečki B, deklice A  9 krogov  9,5  km Končni cilj 
start 3   dečki A,                                 12 krogov 12,7 km Končni cilj 
 
Državno prvenstvo v kriteriju :  
prvi start ob 15 : 30 uri , ostali štarti se začnejo po koncu predhodne dirke   
1 start             ml. in st. mladinke             12 krogov        12,7 km          Kriterij  
2 start  ml. mladinci   15 krogov 15,9 km Kriterij 
3 start   st. mladinci   24 krogov 28,6 km Kriterij 
4 start   U23 in elite – ženske  15 krogov       15,9 km           Kriterij   
5.start   U23 in elite – moški   30 krogov 38,2 km Kriterij 
 

Pri kriterijskih dirkah se točkuje vsak 3. krog. Prva dirka se začne ob 14 uri, ostali štarti pa so 
okvirni in se začnejo po koncu predhodne dirke razen pred startom ml. in st. mladink ko se 
izvede obvezna  min . 10 minutna prekinitev.  

 

Prijave :  na portalu prijavim.se, do vključno 16.7.2020  
Pravica nastopa:  vse kategorije  z veljavno licenco KZS za leto 2020 

 
Štartne št. : Na dan tekmovanja v pisarni dirke ob predložitvi licenc. 
 

Pritožbe :      Pri glavnem sodniku po pravilih sodniškega zbora. Rok za pritožbe je 
                     15 min po objavi neuradnih rezultatov. Pritožbe morajo biti v pisni 
                     obliki. Pritoži se lahko oseba z veljavno licenco KZS za leto 2020. 
                     Pri pritožbi se plača kavcija 25 eur, ki se v primeru ugodne rešitve 
                     povrne. 
                      
Nagrade :   Nagrade po pravilniku KZS za pokal Slovenije v kategorijah dečkov in deklic  
ter medalje za državno prvenstvo .    
                        
                  
Razglasitev : 30 minut po končani dirki dečkov A  za VN Gorij  
   
                      30 minut po končani zadnji dirki za državno prvenstvo v kriteriju  
 
 
Splošne določbe: 
Vsi tekmovalci vozijo na lastno odgovornost in željo ter po cestno prometnih predpisih. S svojim 
startom se obvežejo, da bodo vozili v skladu s tem razpisom, s pravilniki KZS in  UCI ter 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. Ogrevanje na progi v času 
tekmovanja ni dovoljeno. Tekmovanje bo ob vsakem vremenu.  
Tekmovalci in spremljevalci so dolžni upoštevati priporočila NIJZ glede zaščite pred 
virusom covid 19 . Gledalcev na tekmovanju ni .    
 
 
Gorje, 06.07. 2020.      Predsednik KK Gorje 

Andrej GOLČMAN  


