
 

            

    
 

 

 

R A Z P I S 

ZA KOLESARSKO DIRKO 

»PO ULICAH KRANJA 2019« 

ZA SPONZORJE KLUBA, TRENERJE EKIP IN SPREMLJEVALNO OSEBJE 

SOBOTA, 3. avgust 2019  

 
ORGANIZATOR Kolesarski klub KRANJ  

Škofjeloška cesta 14  
4000 KRANJ 

  

PROGA Proga je krožna (vozi se desni krog) in poteka po naslednjih ulicah: 

Koroška cesta – Stritarjeva ulica – Gregorčičeva ulica – Stara pošta – Koroška cesta  

Dolžina kroga je 800 m. 

PRAVICA NASTOPA Pravico do nastopa imajo vsi posamezniki ali zaposleni v podjetjih, ki sponzorirajo 
Kolesarski klub Kranj v tekočem letu oziroma so njegovi podporniki, ter trenerji in 
spremljevalci vseh ekip, ki bodo nastopile na Kolesarskem prazniku v Kranju 2019. 
Nastop odobri organizacijski odbor. 

Licenca KZS ali katere druge kolesarske zveze ni pogoj za udeležbo!  

TEKMOVALNI PREDPISI Tekmuje se po predpisih KZS ter po določilih tega razpisa. V soglasju s sodniškim zborom 
si organizator pridržuje pravico do sprememb tega razpisa. 

 

PROGRAM PRIREDITVE SPONZORJI, TRENERJI in 
SPREMLJEVALNO OSEBJE 

10 krogov (8 km) –  
ŠTART ob 19.15 uri 

  

  
 

ŠTART in CILJ Na Koroški cesti med hotelom Creina in Globusom 

  

PRIJAVE Prijave bodo potekale preko e-mail naslova kksava@siol.net. Možna je prijava tudi na 
dan prireditve v pisarni dirke, od 11.30 do 18.15. 

  

mailto:kksava@siol.net


  

 

PISARNA DIRKE V prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

Prevzem štartnih številk je možen od 11.00 do 18.15 ure. 

NAGRADE Prvi trije uvrščeni prejmejo medalje. 

 Zmagovalec prejme pokal.  

OSTALE DOLOČBE V času tekmovanja bo cesta popolnoma zaprta za vsa vozila.  

Kolesarji tekmujejo na lastno odgovornost. Prireditev bo zavarovana pri zavarovalnici, 
vendar organizator ne odgovarja za posledice in nastalo škodo, ki si jo povzročijo 
tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam, oziroma zaradi kršenja pravil, ki jih določi 
organizator ali sodniki.  

Ogrevanje na progi v času tekmovanja ni dovoljeno. 

PODELITEV NAGRAD 15 min. po objavi uradnih rezultatov. 

DODATNE 
INFORMACIJE 

Matjaž Zevnik – +386 (0) 51 442 633  
Tadej Valjavec – +386 (0) 41 386 913 
Nace Korošec – +386 (0) 40 747 676  
Maša Zevnik –  +386 (0) 40 307 323 

 

Kranj, 9. 7. 2019   

 

 

 

KK KRANJ 

Organizacijski odbor 

PROGA 

 


