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R  A  Z  P  I  S 
za 30. rekreativno gorsko kolesarsko dirko Skok na Lisco 2022 

  
Dan prireditve:  nedelja, 28. avgust 2022 
Start:   Športni dom Sevnica (pri bazenu)  ob 10.00 uri 
Prijave:  na dan prireditve na startnem mestu od 8.00 dalje  
Startnina:  20 € na dan, predprijave 17 € na https://prijavim.se/ 
 
Potek: Od starta v Sevnici do odcepa za Podvine (dolžina 10 km) na cesti Breg – Jurklošter 

bo kolona kolesarjev vozila po cestno-prometnih predpisih v zaprti vožnji za 
spremljevalnim in sodniškim vozilom s približno hitrostjo 30 km/h. Na Bregu bo leteči 
start na 9,3 km dolgi progi z višinsko razliko 700 m, na zaprti cesti do parkirišča 
pred Tončkovim domom na Lisci. Proga je v celoti asfaltirana.  

  
Pravila:  Pred sodniškim vozilom bo vozilo organizatorja z rotacijsko lučjo in napisom 

»kolesarska dirka« opozarjalo udeležence v prometu na prihajajočo kolono. Za 
zadnjim tekmovalcem v koloni bo vozilo organizatorja z napisom »konec kolesarske 
dirke«.Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne nosi nikakršne 
materialne odgovornosti glede poškodb in škode, ki bi nastala med udeleženci ali do 
tretjih oseb. Priporočljivo je nošenje čelade, obvezno jo morajo nositi udeleženci do 
14let. Uradno merjenje časa (leteči start) s strani Timing-
Poljane,(http://www.timingpoljane.si/)   
 

Kategorije: 1.: udeleženci do 18 let             

2.: udeleženci 18 – 29 let       

3.: udeleženci 30 – 39 let         

4.: udeleženci 40 – 49 let         

5.: udeleženci 50 – 59 let        

6.: udeleženci nad 60  let         

7.: udeleženke do 29 let           

8.: udeleženke 30 – 49 let        

9.: udeleženke nad 50 let       

10: Generalno moški 

11: Generalno ženske   

   
 Nagrade: - nagrada sponzorja 100€ prejme najhitrejši moški in najhitrejša ženska, za 2. in 3. 

mesto pa denarne nagrade 
- vsi udeleženci prejmejo spominsko nagrado in malico 
- najboljši v posamezni kategoriji prejmejo za 1. mesto pokal, za 2. in 3. mesto 
medalje 
- posebno nagrado prejmejo: absolutno najhitrejši/a, najhitrejši/a Sevničan/ka ter 
najmlajši in najstarejši udeleženec 
- druge nagrade sponzorjev bomo razdelili na podlagi žrebanja 

 
Vljudno vabljeni!                

  Domen Malus 
                                                                                       predsednik KD Sevnica 

http://www.kdsevnica.com/
http://www.timingpoljane.si/

