
 
RAZPIS 

za kolesarsko dirko / vzpon za državno prvenstvo 

“ILIRSKA BISTRICA – SVIŠČAKI 2021” 

NEDELJA, 15. AVGUST 2021 
 

ORGANIZATOR 

TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica 

KONTAKT 

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

KATEGORIJE 

Amater od 2005 do 1992 Master E od 1971 do 1967 Master J 1946 in starejši 
Master A 1991 do 1987 Master F od 1966 do 1962 Ženske A do 2006 do 1982 
Master B 1986 do 1982 Master G od 1961 do 1957 Ženske B od 1981 do 1972 
Master C 1981 do 1977 Master H od 1956 do 1952 Ženske C od 1971 do 1962 
Master D od 1976 do 1972 Master I od 1951 do 1947 Ženske D 1961 in starejše 
 

Tekmovanje je odprtega tipa 

NAGRADE 

Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo pokale. Vsak tekmovalec prejme obrok in napitek. 

TRASA DIRKE 

Start: Dom na Vidmu, Gregorčičeva cesta 2 – start za avtomobilom – zaprta vožnja 

Cilj: Sviščaki 

Dolžina trase: 19,8 km (1km zaprte vožnje + 18,8 km tekmovalne trase) 

Skupni vzpon:  

Časovna omejitev: 2 uri, vsi tekmovalci, ki bodo po dveh urah še na progi, bodo z nastopom morali 

zaključiti. Organizator bo poskrbel za prevoz teh tekmovalcev na cilj. 
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VRNITEV NA START 

Po prihodu na cilj so tekmovalci dolžni upoštevati navodila organizatorja in počakati do prihoda vseh 

tekmovalcev v cilj. Organizator bo poskrbel za možnost prevoza rezervnih oblačil na cilj, da se 

tekmovalci lahko preoblečejo v suha oblačila. 

PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK 

Prevzem startnih številk je mogoč v pisarni dirke od 8:00 do najkasneje 9:30. 

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) 

PRIJAVE 

Predprijava do 12.8.2021 do 24h (preko https://prijavim.se), pri čemer se predprijava v roku šteje 

samo ob izvedenem plačilu. Ob prijavi se plačila izvajajo preko prijavim.se. Po izvedeni prijavi boste 

prejeli navodila za izvedbo plačila. V primeru, da potrebujete dodatne informacije ob prijavi, 

pokličite +386 41 855 782 ali pa pošljite e-mail na naslov info@prijavim.se. Startnina je 20 EUR. Prvih 

100 predprijavljenih prejme darilni paket. Možna je tudi prijava na dan dirke (plačilo z gotovino na 

dan tekme 25 EUR). 

TEKMOVALNI PREDPISI 

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. 

Tekma šteje tudi za državno prvenstvo med amaterji in veterani. 

OSTALE DOLOČBE 

V času tekmovanja bo na trasi dirke popolna zapora ceste od 9:30 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 na cilju (Sviščaki) najkasneje 30 minut po prihodu zadnjega 

tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov pa predvidoma 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, ki bodo veljavni v času tekmovanja. 
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URNIK TEKMOVANJA 

 

Čas  

8:00 – 9:30 Prevzem startnih številk in prijave 

10:00 Start kategorije amaterjev in veteranov 

NASTANITEV 

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

http://www.visitilirskabistrica.si/sl/s/prenocisca 

PODROBNOSTI O TRASI 

Zemljevid trase (start: https://goo.gl/maps/S2RGnJWjMFc5Riw3A, cilj: 

https://goo.gl/maps/qUZNDCgaS6jHkeoM8): 

 

Profil trase: 
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