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R A Z P I S 
ZA DRŽAVNO PRVENSTVO V CESTNI VOŽNJI 

za kategorije: MLAJŠI MLADINCI, STAREJŠI MLADINCI IN MLADINKE, ŽENSKE, U23 IN ELITE 
 

NEDELJA, 25. junij 2017 
 

ORGANIZATOR Kolesarski klub KRANJ, Škofjeloška cesta 14, 4000 KRANJ 

TRASA DIRKE Kokrica – Tenetiše – Trstenik – Bašelj – Sr. Bela – Bobovek – Kokrica (krožna proga v 
dolžini 16,3 km + 3 km (do kroga in nazaj do cilja) 
Tekmovalci vozijo desni krog. Do letečega starta (začetnih 1,5 km) se vozi v zaprti 
vožnji. 

START Pred trgovino Mercator na Kokrici – Cesta na Brdo 5, 4000 Kranj 

KATEGORIJA 
MLAJŠI MLADINCI 

STAREJŠE MLADINKE 
ŽENSKE U23 in ELITE 

STAREJŠI MLADINCI ELITE in U23 

ŠTEVILO KROGOV 4 6 10 

DOLŽINA 65,2 km + 1,5 km 97,8 km + 1,5 km 163,0 km + 1,5 km 

START 9.00 
10 min po končani 

predhodni dirki 
10 min po končani predhodni dirki 

(okoli 13.30) 
 

PISARNA DIRKE Na parkirišču pred trgovino Mercator na Kokrici od 7.30 ure dalje. 

SESTANEK VODIJ EKIP Za kategorije ml. mladinci, st. mladinci, ženske elite in starejši mladinci ob 8.30 v 
pisarni dirke, za kategorije ELITE in U23 ob 12.30. 

PRIJAVE Pravico do nastopa imajo vsi tekmovalci navedenih kategorij z veljavno licenco KZS in s 
slovenskim državljanstvom.  
Prijave bodo potekale izključno preko portala Prijavim.se. Prijave zbiramo najkasneje 
do 23. 6. 2017 do 23.00 ure.  

TEKMOVALNI PREDPISI Tekmuje se po predpisih UCI in KZS ter po določilih tega razpisa. V soglasju s 
sodniškim zborom si organizator pridržuje pravico do sprememb tega razpisa. Na 
progi so v času tekmovanja dovoljena le vozila organizatorja, policije, sodnikov in ekip.  

OSTALE DOLOČBE V času tekmovanja bo cesta popolnoma zaprta samo za vozila v nasprotni smeri dirke 
in med prvim ter zadnjim spremljevalnim vozilom. Tekmovalci, ki bodo zaostali za 
glavnino in prehiteni s strani zadnjega spremljevalnega vozila, bodo izločeni iz 
nadaljnjega tekmovanja.  
Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost in se obvezujejo, da bodo vozili v skladu s 
tem razpisom, ter da bodo upoštevali navodila organizatorja, policistov, rediteljev in 
sodnikov. Organizator ne odgovarja za škodo, ki jo tekmovalci povzročijo sebi, med 
seboj ali proti tretji osebi oz. zaradi neupoštevanja pravil organizatorja oz. sodnikov. 

PODELITEV NAGRAD 15 min po objavi uradnih rezultatov zadnje kategorije. 

PRITOŽBE Pri glavnem sodniku po pravilih sodniškega zbora. Rok za pritožbo je 15 min po objavi 
neuradnih rezultatov in ob kavciji 50,00 €, ki se ob ugodni rešitvi pritožbe povrne. 

DODATNE INFORMACIJE Matjaž Zevnik – 051 442 633 
Maša Zevnik – 040 637 831 

Kranj, 1. 6. 2017    
 

KK KRANJ 
Organizacijski odbor 



  

 

www.kklub-sava.si 

NAČRT in PROFIL PROGE 
 

 
 
 
 
 

 

 


