
  

14. KOLESARSKI VZPON ZA KRALJA IN KRALJICO 2019

14 km / 1050 v.m.

START / 

CILJ / KRVAVEC

KRVAVEC
SOBOTA / 24. 8. 2019 

NOVOST: REKREATIVNI VZPON 
BREZ MERJENJA ČASA

/ 8.30 - 10.15PICERIJA POD
JENKOVO LIPO



Športno društvo BAM.Bi   
ŠD BAM.Bi, Trboje 149, 4000 Kranj
sd.bambi@gmail.com
http://www.bambi-sport.si
041 777 906 (Aleš Kalan)

 

KR ALJEVSKI  VZPONKR ALJEVSKI  VZPON

PRIJAVE

 

Organizator in kontakt
.

PRIJAVE
Pred-prijave bomo sprejemali do 22. 8., nato so prijave mo-
žne še na dan prireditve med 7.30 in 9.00 uro na prijavnem 
prostoru dirke (Pizzerija Pod Jenkovo Lipo, Dvorje).

STARTNINA
Startnina znaša za imetnike licenc in članske izkaznice KZS 
18€, za ostale 20€ in mora biti plačana do četrtka, 22.8. 
Prijave in plačila se izvajajo preko: http://prijavim.se. Po 
izvedeni prijavi boste prejeli navodilo za izvedbo plačila. 
V primeru, da potrebujete dodatne informacije, pokličite 
041-855-782 ali pa pošljite e-mail na naslov: info@prija-
vim.se PRIJAVA NA DAN STARTA: Na dan vzpona je star-
tnina 25€.

NAGRADE
Nagrade so za najboljše tri tekmovalce po kategorijah / Po-
kal in dres DP (prvi) in medalje  za DP (prvi trije).

POMEMBNO ZA VSE UDELEŽENCE
Na zaključku bo žrebanje nagrad (srečelov).Vsi udeležen-
ci dobijo topel obrok v Hotelu Krvavec (do hotela bo prost 
vstop s sedežnico)

REKREATIVNI VZPON BREZ MERJENJA ČASA
Na dan vzpona bo organiziran tudi rekreativni vzpon brez 
merjenja časa na trasi  Kraljevskega vzpona od Dvorij do 
Sončka (14 km / 1.050 vm). Prijave bodo samo na dan pri-
reditve od 7.30 do 9.30 ure pred Pizzerijo Pod Jenkovo Lipo.  
Starta vsak sam po cestno prometnih predpisih med 8.30 
in 10.00. Prijavnina je 10€.  Na cilju vsak prejme medaljo, 
malica bo v Hotelu Krvavec, majica pa pride po pošti. Od 
cilja pri Sončku bo možno do Hotela Krvavec brezplačno s 
sedežnico.

OSTALO
V času vzpona za DP bo na trasi popolna zapora ceste. Ko-
lesarji vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgo-
varja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med 
seboj ter proti tretjim osebam. Razglasitev rezultatov bo 
pri Hotel Krvavec (»na plaži«) 1 uro po prihodu zadnjega 
tekmovalca v cilj. Do Hotela Krvavec bo brezplačno vozila 
sedežnica iz zgornje postaje gondole do hotela. Kolo lah-
ko vzamete s seboj ali ga pustite v ograjenem prostoru pri 
zgornji postaji.


