
RAZPIS ZA REKREATIVNO KOLESARSKO DIRKO 
ZA ZLATO ČIPKO 2021 

 

Prireditelj: Športno društvo Kamikaze Železniki, 
 Češnjica 13, 
 4228 Železniki, 

telefon: 051/330-329 (Roman)  
Dodatne informacije na: 

 
http://www.kamikaze.si 

 
Program: 
Sobota, 10. julij 2021 
 zbiranje prijav od 800 do 945 pred restavracijo Lušina v Železnikih, kjer je 

tudi start (udeleženci akcije "Slovenija kolesari" bodo ob prijavi potrdili 
tudi evidenčne kartončke) 

 
Proga 
 ob 1000 start ter zaprta vožnja do konca Železnikov (dolžina 2 km), 
 leteči start na mostu na Jesenovcu, 
 cilj po 15 km dolgi progi z 580 m višinske razlike (zadnji upoštevani čas 

prihoda v cilj ob 1200) v Davči na kmetiji Pr' Vrhovc 
 celotna proga je asfaltirana, 

 dolžina celotne proge: 17,8 km 
 merjenje časa: 15,0 km 
 višinska razlika: 580 m 

 
Razglasitev 
Razglasitev bo na cilju v Davči ob 13:00. 
 

 
 

PRIREDITEV BO OB VSAKEM VREMENU! 
  



Klasifikacija: 
 kategorije: 

 otroci do 15 let (letnik 2006 in mlajši) 
 ženske 16-30 let (letnik 1991-2005) 
 ženske 31-45 let (letnik 1976-1990) 
 ženske nad 45 let (letnik 1975 in starejše) 
 moški od 16-25 let (letnik 1996-2005) 
 moški od 26-35 let (letnik 1986-1995) 
 moški od 36-45 let (letnik 1976-1985) 
 moški od 46-55 let (letnik 1966-1975) 
 moški od 56-65 let (letnik 1956-1965) 
 moški nad 65 let (letnik 1955 in starejši) 

 udeleženci prireditve sodelujejo v akciji "Slovenija kolesari", 
 skupna zmagovalec in zmagovalka prejmeta Zlato čipko za leto 2021, 
 dirka šteje za občinsko prvenstvo občine Železniki, 
 dirka se točkuje za Pokal Kamikaz za prebivalce in prebivalke občine 

Železniki, 
 posebne nagrade za: 

o najstarejšega udeleženca in udeleženko 
o najmlajšega udeleženca ter 
o udeleženca, ki bo prišel od najdlje 

 
Prireditelj zagotavlja za vse udeležence: 
 

 spremljevalna vozila 
 spominska obeležja 
 ambulantno službo 
 topli obrok na prostoru za razglasitev 
 osvežilno brezalkoholno pijačo na cilju 
 razglasitev zmagovalcev 
 žrebanje praktičnih nagrad 
 brezplačen ogled muzeja v Železnikih (na dan prireditve) 
 brezplačno kopanje v bazenu v Železnikih (na dan prireditve) 

 
 
PRAVILA UDELEŽBE: 
 Na prireditvi veljajo splošni cestno-prometni predpisi. 
 Udeleženci morajo upoštevati navodila policije ter spremljevalcev. 
 Udeleženci se prireditve udeležijo na lastno odgovornost. Prireditelj ne 

prevzame nobene odgovornosti za nezgode pred, med in po prireditvi. 
 Za kolesarje je uporaba zaščitne čelade obvezna. 
 Prireditve se interesenti lahko udeležijo le s podpisano prijavnico ter 

plačilom startnine. S tem potrdijo, da so seznanjeni s pravili, in se z njimi 
strinjajo (za udeležence, mlajše od 15 let, velja podpis staršev oziroma 
skrbnika). Udeleženci, mlajši od 7 let, se v spremstvu staršev oziroma 
skrbnikov prireditve udeležijo brezplačno. 

 Startnina v predprijavi (vplačila najkasneje v sredo, 7. 7.) znaša za odrasle 
17€ in za otroke do 15 let 10 €, na dan prireditve pa za odrasle 20 € in za 
otroke do 15 let 15 €. Imetniki olimpijske kartice imajo na dan prireditve 2€ 
popusta.  

 Prireditelj si pridržuje pravico do sprememb pravil do ene ure pred startom. 
 Celotna prireditev kot tudi dodatna ponudba je odvisna tudi od rahljanja 

omejitev glede boja proti korona virusu. Obvezno je upoštevanje priporočil 
NIJZ na dan prireditve. 


