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R A Z P I S 
ZA CESTNO KOLESARSKO DIRKO  

»TRSTENIK 2015« 
za kategorije AMATERJI, MASTERS in ŽENSKE 

POKAL SLOVENIJE 
SOBOTA, 30. maj 2015  
 
ORGANIZATOR Kolesarski klub SAVA KRANJ, Škofjeloška cesta 14, 4000 KRANJ 

TRASA DIRKE Trstenik–Žablje–Čadovlje–Trstenik (vozi se desni krog). 
Dolžina kroga je 3 km. 

KATEGORIJE AMATERJI, MASTERS, ŽENSKE 
Pravico do nastopa imajo vsi licencirani in nelicencirani tekmovalci navedenih kategorij. 

ŠTART V vasi Trstenik. 
MASTERS E, F, G, H, I in ŽENSKE A, B, C – ob 9.00 uri 
MASTERS A, B, C, D in AMATERJI – ob 10.30 uri 
Tekmovalci morajo biti na štartnem prostoru 15 min. pred začetkom dirke. 

DOLŽINA PROGE Vse kategorije poleg krogov prevozijo še dodatnih 800 m od štarta do začetka kroga in nazaj 
do cilja. 

 MASTERS E, F, G, H, I in ŽENSKE A, B, C – 12 krogov = 36,8 km 

 MASTERS A, B, C, D in AMATERJI – 17 krogov = 51,8 km 

PISARNA DIRKE  Kontrola licenc in prevzem štartnih številk bo v prostorih KS Trstenik od 7.30 ure dalje. 

NAGRADE V skladu s pravili KZS. 

TOČKOVANJE Kolesarska dirka »TRSTENIK 2015« se točkuje za POKAL SLOVENIJE 2015. 

PRIJAVE in ŠTARTNINA Štartnina v predprijavi znaša 16 €. Zaradi hitrejšega poteka izdaje štartnih številk in računov 
za plačilo štartnine na dan tekmovanja, tekmovalce vljudno naprošamo, da štartnino 
poravnajo vključno do 28. 5. na TRR Kolesarskega kluba Sava Kranj: 07000-0000538149 
(Gorenjska banka), namen: ŠTARTNINA TRSTENIK 2015.  
Prijave na dan prireditve sprejemamo do 8:15 ure. Štartnina za prijave na dan prireditve 
znaša 22 € in se plača v pisarni dirke ob prevzemu štartne številke. 
Prijave bodo potekale izključno preko portala Prijavim.se.  
Prijave zbiramo najkasneje do 28. 5. 2015 do 24.00 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. 

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. 
Ogrevanje na progi v času tekmovanja ni dovoljeno. 
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.  
V kolikor bo tako določeno s strani KZS, so tekmovalci dolžni opraviti doping kontrolo. 

PODELITEV NAGRAD in 
OBJAVA REZULTATOV 

Neuradni rezultati bodo objavljeni pred pisarno dirke. Razglasitev zmagovalcev in podelitev 
nagrad je predvidena 15 min. po objavi uradnih rezultatov zadnje kategorije. 
Končni rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh www.kklub-sava.si in Prijavim.se.  

PRITOŽBE Pri glavnem sodniku po pravilih sodniškega zbora. Rok za pritožbo je 15 min po objavi 
neuradnih rezultatov in ob kavciji 20,00 €, ki se ob ugodni rešitvi pritožbe povrne. 

DODATNE INFORMACIJE Matej Stare – 041 693 933, Maša Zevnik – 040 637 831 

Kranj, 28. 4. 2015    
 

KK SAVA KRANJ 
Organizacijski odbor 
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NAČRT in PROFIL PROGE 

 
 


