
DATUM TEKMOVANJA: Sobota, 18. junij 2016

ORGANIZATOR: Kolesarsko društvo Melamin

KRAJ: Smučišče v Dolgi vasi pri Kočevju

DISCIPLINA: cross-country XC

PRAVILA: Veljajo pravila UCI in OGK-KZS

STARTNINA:
kategorije pokala mladih: za tekmovalce z licenco je štartnina brezplačna, za tekmovalce brez
licence se plača enodnevno zavarovanje 10€.

Kategorije pokala mladih so: U7, U9, U11, U13, U15 in U17

Ostale kategorije: štartnina po pravilniku

Polnoletni tekmovalci brez licence lahko nastopijo v kategoriji amaterji, ob doplačilu 10 EUR, za
zavarovanje.

Pred prijave so za vse kategorije preko portala www.prijavim.se, Odjava tekmovalca je
možna do petka 17.6.2016 pred tekmo, do 12.00, po emailu.

Za vse tekmovalce, ki se ne bodo prijavili v pred prijavah do srede 15.6.2016, se na dan
tekmovanja zaračuna dodatnih 5,00 eur, k predvideni startnini.

KATEGORIJE razpisane so naslednje kategorije po pravilniku KZS: pod 7 let dečki in deklice/
pod 9 let dečki in deklice/ pod 11 let dečki / pod 11 let deklice / pod 13 let dečki / pod 13 let
deklice / pod 15 let dečki / pod 15 let deklice / mlajši mladinci/ke (U17), mladinci /mladinke /
amaterji / masters (1 + 2 +3) / ženske (elite in pod23) / moški elite / moški pod23 let..

POMEMBNO!
Poleg državnega prvenstva bo tekma štela tudi za pokal slovenije SLOXCUP. Tekma bo
odprtega tipa!



Proga: Proga bo prilagojena vsem kategorijam!

Nagradni sklad:

Denarne nagrade bodo podeljene po pravilniku OGK KZS. Podeljene bodo praktične nagrade.

Mesto objave rezultatov:

Na prireditvenem prostoru, po končanem tekmovanju posamezne kategorije, zvečer pa na spletni
strani organizatorja, sloxcup, prijavim.se, KZS

Podelitve:

Podelitev priznanj bo izvedena po urniku na štartno ciljnem prostoru.

Podelitve se morajo VSI tekmovalci udeležiti v klubskih oblačilih (ali dresu).

VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE:

Janez Dejak ( vodja tekmovanja) 031 345 535

Bojan Briški (predsednik KD Melamin) 040 234 715

Igor Mihelčič(tehnični vodja-pomočnik, proga)

Vodja prijavne službe: Urša Nemanič

Mail: janez.dejak@melamin.si

Naslov organizatorja:

Kolesarsko društvo Melamin

Borova pot 2

1330 Kočevje

UCI KOMISAR:

DELEGAT KZS: Mitja Tancik tel.: 040 476 576, mitjatancik@energijateam.com

OSTALO:
 Prijave bodo potekale na portalu prijavim.se
 Plačilo startnine na (TRR) bančni račun kluba ali gotovinsko na dan prireditve v prijavni

službi.
 Štartnina za tekmovalce, ki se prijavijo šele na dan tekmovanja, je 5,00 eur višja od

predvidene.
 Dvig štartnih številk v prijavni službi za tekmovalce prevzame vodja oz. spremljevalec, za

celotno ekipo in poravna štartnine za vse skupaj.
 Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala v prostorih Brunarice, neposredno zraven

štartno-ciljnega prostora.
 V primeru doping kontrole, bo le-ta izvedena v prostorih Brunarice.
 S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, da tekmuje na lastno

odgovornost. (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše
prijavni obrazec.)

 Kategorije U7, U9, U11, U13, U15, U17 in mladinke so oproščene startnine, če imajo
tekmovalci licenco KZS. Če so brez licence, je zavarovanje 10€, prijavljajo pa se prav tako v
pred prijavah do roka.

 Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika SLOXCUP.
 Sestanek vodij ekip bo 15-30 min. pred startom vsake kategorije, na mestu, kjer bo start.
 Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom.
 Na tehnični coni in feedzoni je dovoljeno stati le klubskim delavcem z akreditacijo.
 Akreditacije bo možno prevzeti na prijavni službi. Vsaka ekipa dobi eno akreditacijo na 3

tekmovalce.



 Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano. Tekmovalci si progo lahko ogledajo od
srede dalje, ali pa na dan tekme, a le takrat, ko na progi ne bo potekalo tekmovanje.

 Obvezna je uporaba zaščitne čelade.
 Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih

glavni sodnik do 15 min. po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 25€.
 Zagotovljena sta zdravstvena služba in topla malica za tekmovalce.
 Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno

obvestil.
Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali
tretji osebi. Tekmujete na lastno odgovornost!

OPIS PROGE:
Razgibana in tehnično srednje zahtevna, primerna za vse kategorije. Krog je dolg 3 km in ima 100 metrov višinske
razlike. Proga je za deklice in dečke spremenjena - lažja.
Točno število krogov bo določeno pred samim tekmovanjem in je odvisno predvsem od stanja proge in
vremenskih pogojev.

Parkirišča!
Za ekipe in tekmovalce bo parkirišče zagotovljeno v bližini štartnega prostora, prav tako za gledalce. Dovoljeno
bo parkiranje na parkirišču in ob cesti. Prepovedana vožnja po travi z avtomobilom.
WC ji in voda za pranje koles za tekmovalce bodo v okolici prizorišča.
Pozor!
Za osebna vozila bo parkirišče na severni strani proge, dostop do parkirišča bo iz glavne ceste 500m pred gasilnim
domom na desno!

Več informacij: janez.dejak@melamin.si ali 031 345 535-Janez Dejak



Trasa Tekmovanja
Potek proge: XC Kočevje-Državno prvenstvo/SLOXCUP Smučišče v Dolgi vasi-Kočevje


