
Ceste, kjer bodo potekale hitrostne preizkušnje, bodo zaprte po naslednjem razporedu. 

Prosimo vas, da v tem času strogo upoštevate navodila redarjev in službujočih funkcio-

narjev na dirki, saj bomo le tako, tudi z vašo pomočjo, uspešno izpeljali 3. Rally Železniki.  

Za vašo lažjo organiziranost vas obveščamo, da bodo ceste:  

Podjetje Niko – Vrhovc – Tuškov grič – Jemc (Davča) 

ZAPRTA V SOBOTO, 2. julija 2016 od 7:30 – 12:45 URE 

Zgaga – Petrovo Brdo – Sorica in obratno 

ZAPRTA V SOBOTO, 2. julija 2016 od 8:00 – 13.15 URE 

Dašnica – Podlonk – Železniki in obratno 

ZAPRTA V SOBOTO, 2. julija 2016 od 14.15 – 18.45 URE 
Cesta na Prtovč, (dostop na Ratitovec) 

ZAPRTA V SOBOTO,2. julija 2016 od 14.15 – 18.45 URE 
Rudno – Dražgoše – Lajše – Selca in obratno 

ZAPRTA V SOBOTO, 2. julija 2016 od 14.30 – 20.30 URE,  

Hvala za razumevanje. 

Pozdravljeni, prijatelji hitrih športov!  

Po lanskoletni zelo odmevni prireditvi 2. Rally Železniki, se karavana dirkalnih avtomobi-

lov ponovno ustavlja v Selški dolini, točneje v samem njenem središču. Skupaj z lokalnimi 

športnimi zanesenjaki in ob pomoči slovenske avtomobilske stroke namreč ponovno 

organiziramo rally, ki tudi letos šteje za Državno Prvenstvo Republike Slovenije, pokal 

Centralno evropske cone in ERC Historic ter novoustanovljeni pokal TRIVENETO in bo v 

celoti izpeljan v našem, domačem kraju in njegovi okolici. Prava paša za oči bodo dirkalni-

ki v servisni coni, v coni za pregrupacijo in seveda na vseh hitrostnih preizkušnjah, katere 

bodo tekmovalci prevozili vsako po dvakrat, prava atrakcija pa bo zadnja, tako imenovana 

POWER STAGE preizkušnja, ki bo štela za posebno nagrado—ZLATO ČIPKA.  

Želimo vam obilo užitkov ob spremljanju tekmovanja, vendar ne pozabite, dirkanje je 

nevaren šport, najprej poskrbite za svojo varnost, šele nato se prepustite užitkom ob 

spremljanju tekmovanja. Zaradi visokih zahtev po varnosti na prireditvi, je takšna organi-

zacija povezana z velikimi stroški, zato se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakor-

koli pomagali pri izvedbi tega atraktivnega tekmovanja.  

Športno društvo Omikron Plus  

Organizacijski odbor  

ZAPORA CEST 



HP Davča: po uradnem startu v centru Železnikov, vozila zapeljejo v smeri vasi Davča, kjer je pri križšču za smučišče Črni vrh (na vrhu  Podmejače-vega klanca) start prve hitrostne preizkušnje 

»Davča«. Ta poteka od starta mimo bivšega industrijskega obrata do Vrhovčevega mosta, nato mimo kmetije Pri Vrhovcu do Tuškovega griča, ter levo nazaj na območje starta preizkušnje. Vozniki 

opravijo dva kroga, nato se pri bivšem industrijskem obratu povzpnejo desno na cilj, ter nadaljujejo mimo Jemca v smeri lokalne ceste v dolino.  

HP Sorica : start druge HP je na koncu zaselka »Zgaga«. HP nato poteka po vijugasti cesti navzgor do Petrovega Brda, kjer zavije ostro de sno pod bregom proti Sorici. Ko vozniki pripeljejo do križi-

šča z regionalno cesto, ki pelje na Soriško planino, zavijejo desno navzdol proti Sorici, kjer je po pribliţno 300 metrih cilj druge hitrostne preizkušnje.  

HP Podlonk: start HP Podlonk je na koncu naselja Dašnica, do katerega pridete skozi center Železnikov. V centru mesta sledite tabli Rudno /Draţgoše/Kropa in po 100 m zavijete levo mimo stolp-

nic proti Podlonku. Po 1 kilometru skozi naselje Dašnica pridete na start. Trasa HP se vije po dolini, v zadnjem delu se strmo vzpne proti vasi Podlonk, prečka vas, se priključi na cesto Železniki - Prtovč 

in se spusti proti Železnikom. Cilj HP je na zadnjem ovinku pred Športno dvorano v Železnikih (nad podjetjem Domel). Atraktivnih točk je veliko, so pa nekoliko težje dostopne, saj je do njih možno 

dostopati le preko starta in cilja, zato vse obiskovalce prosimo, da se na HP odpravijo dovolj zgodaj. Zapora ceste je ob 14:15. uri  

HP Dražgoše Start hitrostna preizkušnje Dražgoše je na koncu vasi Rudno, v smeri Dražgoš. Trasa se vije po pobočju Dražgoške gore, prečka  vas Dražgoše, nadaljuje pot proti Jamniku in Kropi in na 

križišču Lajše/Selca zavije proti vasi Lajše, ki jo prečka in nadaljuje do cilja, ki je v naselju Sevnica, delu vasi Selca. Dostop do trase je dober - po cesti Kranj/Besnica/Dražgoše do cerkve Sv. Jedrti, iz Selc 

preko vasi Kališe in seveda preko starta in cilja.  


