
                                    
 
 

67 let kolesarskega društva rog (1949-2016)                                                              
                                                                   

Kolesarsko Društvo Rog, Slomškova 4, 1000 Ljubljana, tel: 01 434 73 79, fax: 01 434 73 78, info@kdrog.si , www.kdrog.si, DŠ:SI10176403,  
TRR SBERBANK:30000-0010475842 

  

 

 

 

5. VELIKA NAGRADA  OBČINE  VODICE 2016 

 
    

DATUM:   SOBOTA, 24.09.2016  
 

KRAJ:    KOSEZE – SELO PRI VODICAH – ŠINKOV TURN 
 

NIVO TEKMOVANJA: DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE in OBČINSKO PRVENSTVO  
 

ORGANIZATOR:  Kolesarsko  Društvo     ROG in OBČINA VODICE 
 

TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga v  dolžini  3000 metrov + 400m do začetka kroga in do cilja 
 

POTEK TEKMOVANJA: 
  

kategorija: MASTER E,F,G,H,I 
ŽENSKE A,B,C  
občinsko prvenstvo 

MASTER A,B,C,D 
AMATERJI 

število  krogov 10 + 400m 16 + 400m 

dolžina 30.400 m 48.400 m 

pričetek  
tekmovanja 

10:00  11:00 

 
 

START-CILJ: pred gasilnim domom PGD Šinkov Turn, Koseze26 
 

PRAVICA  NASTOPA:              Pravico nastopa imajo vsi kolesarji (tudi nelicencirani), za PSLO se štejejo le rezultati  
tekmovalcev z veljavno licenco pri KZS.  
 

MERJENJE ČASOV: Merjenje časov(s čipi) in fotofiniš bo izvajalo podjetje AZ-NET, skupaj s sodniki delegirani s strani 
KZS. 

DVIG  ŠTARTNIH  ŠTEV.: Na  dan  dirke  na  štartno  ciljnem  prostoru  od  8:30 dalje. 
 

STROŠKI: Organizator  nosi  stroške  organizacije  in  nagrad, ostale  stroške nosijo udeleženci  sami.                    
 

NAGRADE: Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo unikatne pokale podjetja 4MK, zmagovalca posameznih dirk 
pa tudi karbonski sedež podjetja Berk – composites. 

 

PRITOŽBE: Pritožbe  sprejema  glavni  sodnik  15  min  po  objavi rezultatov, s pologom 25 eur, ki pa se ob 
uspešni rešitvi vrnejo. 

 

SPLOŠNO: Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Organizator  si  pridržuje  
pravico  spremembe  tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom. Vsi  tekmovalci   vozijo  
na  lastno  odgovornost. S  svojim startom,  se  obvezujejo, da  bodo  vozili  v  skladu  s  tem  
razpisom, ter  da  bodo  upoštevali  navodila  organizatorja, redarjev  in  sodnikov. Organizator  
ne  odgovarja  za posledice, ki bi nastale zaradi nespoštovanja navodil ob  startu, kakor tudi ne 
za škodo, ki  jo tekmovalci povzročijo  sebi, med seboj  in   proti tretji  osebi. Ogrevanje na progi 
je v času ostalih tekmovanj prepovedano in bo ob neupoštevanju sankcionirano z diskvalifikacijo. 

 
 

ŠTARTNINA: Za vse kategorije amaterskih kolesarjev znaša štartnina v predprijavi 16 eur,  ki mora biti 
poravnana: ali v gotovini na dan tekmovanja, ali na TRR SBERBANK 30000-0010 475842, 
Kolesarsko društvo Rog, Slomškova 4, 1000 Ljubljana. Prijava na dan tekmovanja bo mogoča do  
9:00, štartnina pa bo znašala 20 evrov. Ob dvigu štartnih številk je potrebno pokazati potrdilo o 
vplačilu.  

PRIJAVE: Predprijave  sprejemamo  vključno  do  srede 21.09.2016  preko portala www.prijavim.se  
   

Kolesarsko društvo Rog 
 

         

http://www.kdrog.si/
http://www.prijavim.se/
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