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VN AVTOMOJSTER - 18. ZAKLJUČNA DIRKA 
in  

podelitev ZLATEGA KOLESA 

 

KDAJ:    v  NEDELJO  14.10.2018 ob 14.00 

 
KJE:    EUROGARDEN-ROTAR CENTER, Podsmreka, ( 800m od izhoda iz AC Brezovica )  
 

  

ORGANIZATOR:   KD Rog 

 

TEKMOVALNA PROGA:  Kroţna  proga  v  dolţini  7000  m 

 

POTEK TEKMOVANJA:  

kategorija: AMATERJI/ 

AMATERKE 

ELITE/DO 23  LET M/Ţ 

STAREJŠI  

MLADINCI/MLADINKE 

število  krogov 3 10 

dolţina 21km 70km 

pričetek  tekmovanja 14.00  14.45  
cilj, podelitev priznanj 14.30 16.30 

 

START-CILJ ROTAR CENTER, Podsmreka 7b, Dobrova ( 800m od izhoda iz AC Brezovica ) 

 

PRAVICA  NASTOPA: Vsi  tekmovalci  v  kat. ELITE, DO 23 LET, STAREJŠI/MLAJŠI MLADINCI, ŢENSKE  z  veljavnimi 

licencami  za  leto  2018 Amaterji imajo pravico nastopa ob plačilu startnine 10€, najhitrejši ima 

pravico nastopa na dirki z kolesarji ELITE. 

 

DVIG  ŠTARTNIH  ŠTEV.: Na  dan  dirke  na  štartno  ciljnem  prostoru  od  12.30  dalje 

 

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

NAGRADE: Rekreacija/Ţenske: prvi  trije absolutno,  

 Elite/Do23let/mladinci: prvih 10 absolutno. 

 

PRITOŢBE: Pritoţbe  sprejema  glavni  sodnik 15  min. po  objavi  rezultatov. 

 

SPLOŠNO: Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Organizator  si  pridrţuje  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. Opozarjamo vse tekmovalce da cesta 

ne bo popolnoma zaprta, dirka bo potekala  ob mobilni zapori-vsi temovalci morajo voziti po cestno-

prometnih predpisih. 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.  

 

PRIJAVE: Prijave  sprejemamo  vključno do petka  12. OKTOBRA  2018 : info@kdrog.si in www.prijavim.se  
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