
                    RAZPIS     
   za kolesarsko dirko na AREH 

      Sobota 9. julij 2022 

Dirka  za amaterje, masters in ženske šteje za pokal Slovenije. 
 

Organizator: Organizator:   Kolesarsko društvo BRANIK 
Naslov: Mladinska ulica 29, 
Pošta: 2000 Maribor 
Telefon: 041 416 771                                  
Davčna številka:  86464973   TRR:04515-0000198873 
Kontaktna oseba: Damjan Zemljič 031 322 801 in, e-naslov: info.kdbranik@gmail.com 

 

Trasa dirke: Mesto starta:  Občina HOČE-SLIVNICA, Sp. Hoče ,Pohorska c. 15, kjer je tudi pisarna 
dirke odprta od 9.00 do 11.00. 
Trasa:  Od sedeža občine do trase dirke cca 100 m zaprte vožnje, nato na Reko, Polano in  
Areh na  Pohorju. 
Dolžina trase je 17,2 km. Višinska razlika 990 m. 

 

Kategorije: Amater,  Master ABCDEFGHIJ  in  Ženske ABCD  
Amater od 2006 do 1993    Master F od 1967do 1963 Ženske A od 2006 do1983 

Master A 1992 do 1988          Master G od 1962do 1958 Ženske B od 1982 do 1973 

Master B 1987 do 1983          Master H od 1957 do 1953 Ženske C od 1972 do1963 

Master C 1982 do 1978          Master I od 1952  do 1948 Ženske D od 1962 in starejše 

Master D od 1977 do 1973     Master J 1947 in starejši  

Master E od 1972 do 1967       
 

 

Dolžina proge 
in čas starta: 

Kategorija Dolžina proge Čas starta 

Amater, 

Master, A, B, C, D,  E, F,             

G, H, I, J, 

Ženske A, B, C, D, 

 

  17,2 km 

  17,2 km 

  17,2 km 

  17,2 km 

 11.00 

 11.00 

 11.02 

 11.02 

   
                                        Tekmovalci morajo biti na označenem mestu vsaj 10 minut pred predvidenim startom. 

Nagrade: Prvi trije tekmovalci in tekmovalke v kategoriji bodo nagrajeni z medaljami in denarnimi 
nagradami. Za vse udeležence je zagotovljena dobra malica in brezalkoholna pijača.  

 

Pisarna dirke: Pisarna dirke je na startu v Hočah odprta od 9.00 do 11.00 in na Arehu v Ruški koči na 
cilju dirke od 12.00 ure naprej. 

 

Prijave: Prijavite se na portal www: prijavim.se. Prijava bo potrjena le  ob plačilu startnine 15 €  
do četrtka 7. 7. 2022  do 24h na TRR Prijavi.se.  Plačilo lahko opravite tudi na TRR 0451 
5000 0198 873  pri NKBM organizatorju prireditve. Prijave se izjemoma sprejemajo v 
pisarni dirke od 9.00 ure dalje ob plačilu 20 €.  

Tekmovalni 
predpisi: 

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa ter 
upoštevaje aktualna navodila NIJZ. Tekmovalci so obvezni odzvati se morebitnemu 
pozivu na doping kontrolo. V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje 
pravico spremembe tega razpisa.  

Ostale 
določbe: 

V času tekmovanja bo na trasi »mobilna  zapora« prometa. Kljub temu opozarjamo na  
previdno vožnjo po desni strani cestišča. V času trajanja zaprte vožnje je prehitevanje 
vozila organizatorja strogo prepovedano. Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. 
Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali 
proti tretjim osebam. Prireditev je zavarovana pri zavarovalnici  preko KZS. 

Razglasitev Neuradni rezultati bodo objavljeni takoj po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, 
razglasitev rezultatov pa 10 min po objavi neuradnih rezultatov. Rezultati bodo dostopni 

 DIRKA ŠTEJE ZA POKAL SLOVENIJE- za Amaterje, masters in ženske 



rezultatov: preko »Prijavim.se«, KZS in preko spletne strani organizatorja. Razglasitev bo pri Ruški 
koči predvidoma ob 13. uri.  Po razglasitvi bo družabno srečanje. 

Pritožbe: Pri glavnem sodniku v 10 minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji 20€. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

     
 

 


