
OBČINA ŠENČUR

Obvestilo o zaporah in ravnanju v času kolesarske dirke.

Kolesarsko društvo ŠENČUR bo v soboto, 27 Avgusta 2022, organiziralo kolesarsko dirko 
22. VELIKA NAGRADA ŠENČURJA, MEMORIAL BOJANA UDOVIČA.

Dirka bo potekala po ulicah Šenčurja, štart in cilj bo v samem centru Šenčurja. Vozila se 
bo krožna dirka na izpadanje, kjer vsak krog izpade zadnji tekmovalec.

PROGRAM

• 11.00h Štart dirke s prvo kategorijo dečkov, sledijo starejše in mlajše mladenke, 
amaterji, mlajši mladinci, ženske in dve polfinalni skupini članov.

• 13.30h Finalna dirka za amaterje, sledijo mlajši mladinci. 

• 19.15h Finale Elite in pod 23 let.

PROGRAM ZA OTROKE

Od 12.00h ure dalje bo postavljen napihljivi grad za otroke, 
poskrbljeno bo tudi za animacije in poslikavo telesa.

Otroci se bodo lahko s kolesi preizkusili na tekmovalnem 
krogu. Starši lahko otroke prijavite na preizkus pri animatorjih, 
ki se bodo nahajali v neposredni bližini napihljivega gradu. 

• 17.10h predšolski otroki - 400 m 

• 17.20h šolski otroci 1-4 razred vozijo 1 krog - 1300 m 

• 17.40h šolski otroci 5-9 razred vozijo 2 kroga - 2600 m

www.facebook.com/KD.sencur

TRASA DIRKETRASA DIRKE
V času prireditve bodo za ves promet zaprte naslednje ulice in ceste:
• Pipanova cesta (od 9:00 do 21:00)
• Beleharjeva cesta (od 9:00 do 21:00)
• Stružnikova pot (od 9:00 do 21:00)
• Velesovska cesta (od 9:00 do 21:00)
• Kranjska cesta (pred domom krajanov, od 9:00 do 21:00)

Prosimo vas, da dosledno upoštevate postavljeno 
prometno signalizacijo, navodila organizatorjev in rediteljev.

KD ŠENČUR



Kolesarsko društvo ŠENČUR že enaindvajset let uspešno organizira kolesarsko dirko za 
Veliko nagrado Šenčurja. Letos bo na vrsti že 22. izvedba v Šenčurju in Sloveniji izredno 
popularne kolesarske dirke. Gre za izredno atraktivno dirko, ki poteka na 1,3 km dolgem 
krogu v centru Šenčurja. Zanimivost dirke je, da vsak krog izpade zadnji tekmovalec v 
glavnini. Gre za atraktivno dirko, na kateri se ne odpočijejo niti gledalci in je za njih bolj 
razumevajoča kot sistem kriterija, kot smo bili vajeni do sedaj.

Na letošnji kolesarki dirki v Šenčurju se bo pomerilo preko 150 kolesarjev v  kategorijah 
(dečki, starejše in mlajše mladenke in mladinci, amaterji, ženske, Elita in pod 23 let) 
iz cele Slovenije in tujine, upamo pa tudi na udeležbo nekaterih najboljših slovenskih 
poklicnih kolesarjev. 

Prireditev in pestro doganje ob njej se začne ob 11:00 uri v središču Šenčurja.

PRISRČNO VABLJENI NA OGLED KOLESARSKE DIRKE

Velika nagrada Šenčurja je posvečena Bojanu Udoviču, dolgoletnemu članu KK Sava Kranj 
in bivšemu predsedniku Kolesarskega Društva Šenčur. Bojan je za Jugoslavijo nastopil na 
poletnih olimpijskih igrah 1980 v Moskvi, kjer je nastopil v posamični kolesarski tekmi in 
na 100 kilometrskem kronometru, kjer je dosegel 8. mesto. 
Julija 2015 se je smrtno ponesrečil v prometni nesreči med kolesarjenjem po cesti med 
Gabrom in Trebnjem.
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