RAZPIS
ZA KOLESARSKO DIRKO
»PO ULICAH KRANJA 2015«
ZA PODJETJA, DRUŠTVA, ORGANIZACIJE in POSAMEZNIKE
NEDELJA, 2. avgust 2015
ORGANIZATOR
KATEGORIJE

PROGA

Kolesarski klub SAVA KRANJ
Škofjeloška cesta 14
4000 KRANJ
Nastopijo lahko posamezniki (rekreativni kolesarji, samostojni
podjetniki …) ali ekipe/skupine sodelavcev posameznih podjetij,
društev, organizacij, združenj ... Vsaka skupina mora imeti najmanj 3 in
največ 10 kolesarjev. Iz vsakega združenja je lahko več skupin.
Tekmovalci bodo tekmovali ločeno po spolu.
Proga je krožna (vozi se desni krog) in poteka po naslednjih ulicah:
Koroška cesta–Slovenski trg–Gregorčičeva ulica–Maistrov trg–
Prešernova ulica–Poštna ulica–Cesta 1. maja–Savska cesta–
Ljubljanska cesta–Koroška cesta.
Dolžina kroga je 3.300 m.

PRAVICA
NASTOPA

Pravico do nastopa imajo vsi, ki si želijo tekmovati na najbolj
tradicionalni enodnevni kolesarski dirki v Sloveniji in premagati Jelenov
klanec kot profesionalni kolesarji.
Licenca KZS ni pogoj za udeležbo!

TEKMOVALNI
PREDPISI
PROGRAM
PRIREDITVE

Tekmuje se po predpisih KZS ter po določilih tega razpisa. V soglasju s
sodniškim zborom si organizator pridržuje pravico do sprememb tega
razpisa.
ŽENSKE SKUPINE in 2 kroga (6,6 km) –
POSAMEZNICE ŠTART ob 11.40 uri
MOŠKE SKUPINE 5 krogov (16,5 km) –
in POSAMEZNIKI ŠTART ob 11.40 uri

ŠTART in CILJ

Na Koroški cesti med hotelom Creina in Globusom.

RAZGLASITEV
REZULTATOV

Razglasitev rezultatov bo potekala na glavnem odru na Slovenskem trgu.

PRIJAVE

Prijave bodo potekale preko e-mail naslova kksava@siol.net. Prijave
zbiramo najkasneje do 30. 7. 2015 do 23.00 ure. Pri prijavi ekip naj
bo navedeno ime ekipe in sodelujoči posamezniki.

ŠTARTNINA

10 €/udeleženca

Razglasili bomo najboljše tri ženske in moške posameznike, ter najboljše
tri ženske in moške skupine.

Če se boste udeležili tudi sobotne dirke za rekreacijo za Pokal Slovenije,
štartnina za udeležbo na obeh dirkah znaša 20 €.
Vsak udeleženec s plačilom štartnine prejme bon za topel obrok.

PISARNA DIRKE

V prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Dvig štartnih številk bo možen od 9.00 ure dalje. Zaradi velikega števila
kolesarjev vseh kategorij, vse prijavljene skupine naprošamo, da številke
za vse udeležence dvigne vodja posamezne skupine.

NAGRADE

Prvi trije uvrščeni posamezniki po času prejmejo medalje.
Nagrajene bodo tudi prve tri ženske in moške skupine.

TOČKOVANJE

Točkovalo se bo posamezne kolesarje po vrstnem redu prihoda v cilj. Za
skupni seštevek se seštejejo točke prvih treh uvrščenih tekmovalcev
(samo za skupine)
posamezne skupine, ki pridejo skozi cilj – tako so možnosti za skupine s
tremi in za skupine z desetimi tekmovalci za vse enake.
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 – 051 442 633
Maša Zevnik – 040 307 323

Kranj, 15. 7. 2015
KK SAVA KRANJ
Organizacijski odbor

NAČRT PROGE
PROGA – KROG

ŠTARTNO-CILJNI PROSTOR

PROFIL PROGE

