
                                           

RAZPIS  

DRŽAVNO PRVENSTVO v KRONOMETRU 

(PSLO - SLOVENIJA KOLESARI + Rekreativni in ostali ljubitelji hitrega kolesarjenja) 

Sobota, 24. 9 2022 ob 15:00 

   

Organizator:  Organizator: KŠD MOJA OBČINA & ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFLJICA 
 
Kontaktna oseba: 041 694 686 Milan Knez – m.knez@kolesarska-zveza.si 

  

Trasa dirke:  Mesto starta: Škofljica – Ig - Škofljica v dolžini 15 km 
Start ob 15:00 uri  v poslovno industrijski coni Škofljica, obrtna cesta 
Prijavni in prireditveni prostor pri OŠ Škofljica. 
 
POTEK KRONOMETRA: Industrijska cona Škofljica, desno na glavno cesto proti Igu, sledi obrat pred cesto za 
Kremenice in nazaj do Škofljice z še enim obratom nazaj na Ig in nato obrnemo proti Škofljici v ciljni iztek, ki bo proti 
rondoju naravnost po glavni cesti.  

  
Kategorije:  
  

Kategorije v skladu s Tekmovalnim pravilnikom OMR-KZS,  
Prireditev je odprta za vse ljubitelje kronometra, rekreativne kolesarje brez licenc za testiranje in primerjanje z 
najboljšimi slovenskimi kronometristi ali le za uživanje v družbi prijateljev. 

  

Dolžina proge     in 
čas starta 

Kategorija  Dolžina proge  Čas starta  
Master ABCDEFGHIJ    

15 km  
 

Prvi start ob 15:00 uri, po kategorijah v časovnem 
zaporedju 30 sekund:  
ŽENSKE -D, -C, -B, -A, MASTER -J,-I, -H, -G, -F, -E, -D, 
-C, -B, -A, AMATERJI 

Amater  
Ženske ABCD 

                                            *Tekmovalci morajo biti na označenem mestu vsaj 15 minut pred predvidenim startom.  
Nagrade:  V skladu s pravili OMR-KZS 

 

Prijave:  Prijavim.se do ČETRTKA 22. 9. 2022. Prijava je potrjena s plačilom startnine 20 € do ČETRTKA 22. 9. 2022 do 24 ure na 
Prijavim.se . 
  
Startna lista bo objavljena najkasneje 20 min pred prvim startom. 
 
Dvig startnih številk na dan tekmovanja od 12:30 do 14:00 

Ostale določbe:  Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Tekmovalci morajo obvezno uporabljati zaščitno čelado. Organizator 
ne odgovarja za škodo niti poškodbe, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. Na startno-ciljnem 
prostoru bo organizirana služba prve pomoči. 
  
Tekmovalec s prijavo in plačilom startnine potrdi, da se strinja s pogoji iz tega razpisa in da tekmuje na lastno 
odgovornost.  
Tekmuje se v skladu s pravili UCI in KZS. 
  
Organizator ima pravico razpisne pogoje spremeniti, če bodo zato obstajali objektivni razlogi. 

Razglasitev 
rezultatov:  

Rezultati bodo objavljeni na oglasni deski prireditvenega prostora uro po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, po tekmi 
pa na spletni strani KZS. 

Pritožbe:  Samo pisne pritožbe sprejema glavni sodnik do 15 minut po objavi rezultatov na razglasni deski ob plačilu kavcije 25 
EUR, ki se v primeru ugodne rešitve vrne. 

 


