
                                                                 

                                                                 

RAZPIS 
Božično - novoletni kriterij na velodromu,  

četrtek 23. december 2021 
 
Organizator:  Kolesarski klub Adria Mobil 
Vrsta dirke:              Dirka na točke – madison- izpadanje 
Kraj:                              Velodrom Češča vas 

KATEGORIJA       VRSTA DIRKE               PRENOSI 

Dečki C, deklice C dirka na točke 5,55m 

Dečki B dirka na točke 6.4m 

Dečki A  dirka na točke 6,4m 

Deklice A, B,  izpadanje 6,4m 

Mlajši mladinci dirka na točke 6,83m 

Starejši mladinci dirka na točke neomejeno 

Mlajše in starejše mladinke izpadanje 6,83/neomejeno 

ELITE - OPEN madison neomejeno 

 
           Pravica nastopa:    Tekmovalci imenovanih kategorij z veljavno licenco.  
           Prijave:                     www.prijavim. se do 20.12.2021,  madison na glivar@siol.net 
           Delitev št. številk:  Na dan tekmovanja ob predložitvi licenc v pisarni dirke od 15:00 dalje. 
                                             Sestanek: Pol ure pred pričetkom tekmovanja. 
           Pravila:                    Pravilnik KZS. Dečki in deklice C vozijo s cestnimi kolesi. Sprinti za točke (5,3,2,1). 
                                             Zadnji krog se točkuje dvojno. Nevtralizacija pet krogov. Dečkom se točkuje vsak                             

        peti krog, ostalim pa vsak deseti krog.  
 Vsi udeleženci prireditve morajo izpolnjevati pogoj PCT. 

16:00 trening   

17:00 dirka na točke Dečki C, deklice C 30 krogov 

 dirka na točke Dečki B 40 krogov 

 dirka na točke Dečki A 40 krogov 

 dirka na izpadanje Deklice A, B  

 dirka na točke Mlajši mladinci 60 krogov 

 dirka na točke Starejši mladinci 70 krogov 

 dirka na izpadanje Mlajše in starejše mladinke, članice  

cca 20:00 madison ELITE - OPEN 160 krogov 

 
Splošne določbe: Glede na število prijavljenih tekmovalcev na posamezni nastop bomo omejili število 
nastopajočih na posamezni klub ali uvedli kvalifikacije. Organizator  si   pridržuje  pravico  do  spremembe  
razpisa. Organizator ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi nespoštovanja predpisov in navodil ob 
startu, kakor tudi ne za morebitno škodo, ki jo tekmovalci povzročijo sebi ali tretji osebi. Pritožbe: Sprejemal 
jih bo glavni sodnik 15 minut po objavi rezultatov s pologom 50 EUR , ki se v primeru ugodne rešitve vrnejo. 
Protokol: Protokol za vse kategorije po končani dirki. Prvi trije prejmejo medalje. Madison: 1 mesto 300 eur, 
2. mesto 200 eur, 3. mesto 100 eur. 
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