
 
RAZPIS 

za kolesarsko dirko 
1. kriterij mesta Murska Sobota 

 
 
 
 

Trasa dirke: Organizator: Kolesarski klub Tropovci, Davčna številka: 16420756, TRR: SI56 0249 6005 2383 894 
Mesto starta: Slovenska ulica, Murska Sobota 
Trasa: Krožna, Slovenska ul. – Ul. Štefana Kovača – Mojstrska ul. – Slomškova ul.  
Dolžina kroga: 1,4 km (levi krog) 
Višinska razlika trase ali kroga: ravninska trasa 

 

Kategorije: Dečki/Deklice A, B, C, Mlajši mladinci/mladinke, starejši mladinci/članice 

 

Dolžina proge     
in čas starta*: 

Kategorija Dolžina proge Sprinti Čas 
starta 

DEČKI C/DEKLICE C,B 8 krogov/ 11,2 km Končni cilj 10:00 

DEČKI B/DEKLICE A 12 krogov/16,8 km Kriterij, vsak 3. krog 10:45 

DEČKI A/ML. MLADINKE 15 krogov/ 21km Kriterij, vsak 3. krog 11:30 

ML. MLADINCI/ST. MLADINKE 18 krogov/25,2 km Kriterij, vsak 3. krog  13:15 

ST. MLADINCI/ČLANICE 24 krogov/33,6 km Kriterij, vsak 3. krog 14:15 
DIRKA PREDŠOLSKIH OTROK IN ŠOLSKIH OTROK DO 4. RAZREDA 300 m   15:30 

*Tekmovalci morajo biti na označenem mestu vsaj 10 minut pred predvidenim startom. V primeru nepredvidenih dogodkov bo štart vsake naslednje 
kategorije 15 min po prihodu v cilj zadnjega tekmovalca s predhodne dirke. Dečki C vozijo na končni cilj.  

 

 

Nagrade: V skladu s pravilnikom KZS. 

Pisarna dirke: Slovenska ulica, Murska Sobota, ob startno ciljnem prostoru. 

Prijave: Izključno preko http://prijavim.se, do vključno 10.6.2022 do 23.ure. 
Kontrola licenc in prijav v pisarni dirke od 8:00 ure dalje. 

Sestanek vodij 
ekip: 

Ob štartno-ciljnem prostoru in sicer: 
ob 9:30 - sestanek za kategorije dečkov in mlajših mladink 
ob 12:45  - sestanek za kategorije mlajših in starejših mladincev, starejših mladink in članic 

Tekmovalni 
predpisi: 

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa. Tekmovalci so obvezni, da se 
odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico do 
spremembe tega razpisa.  

Ostale določbe: V času tekmovanja bo na trasi Murska Sobota (Slovenska ulica, Ulica Štefana Kovača, Mojstrska ulica, Slomškova 
ulica) popolna zapora ceste. 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 Generali 
preko KZS. 

Podelitev 
nagrad:  

Kategorije dečkov in deklic in mlajših mladink: po končani dirki dečkov A in mlajših mladink  
Kategorije starejših in mlajših mladincev, starejših mladink in članic: po končani dirki st. mladincev 

Pritožbe: Pri glavnem sodniku, najkasneje v 15 minutah po objavi neuradnih rezultatov posamezne kategorije, ob kavciji 20€. 

Ostalo: Dodatne informacije: Primož Obal, tel. 031 627 103   
                                       Slavko Vukan, tel. 041 357 570 

Pokal kolesarske zveze Slovenije  

Nedelja 12.6.2022 ob 10.00 uri 

http://prijavim.se/


Zemljevid trase: 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

START/CILJ 


