
 
KD Melamin objavlja razpis za XC Kočevje ZLIK 2016/2017 

Rekreativna trening MTB 
Zimska liga Istre in Kvarnerja 

 

2. kolo 
XC Kočevje 

Datum dirke: 13.11.2016 od 12.00 dalje, prijave od 10.30 dalje 
Kraj: Smučišče v Dolgi vasi--Kočevje 
Organizator, 
kontakt vodje 
prireditve 
 

Kolesarsko društvo Melamin 
Janez Dejak 00386 31 345 535 

Prijave in 
startnine 

Pred prijave so možne na portalu prijavim.se in tudi na dan dirke 
Prijave se sprejemajo na lokaciji starta dirke, zapirajo se 30 minut pred startom dirke. 
Kotizacije: - U7, U9, U11, U13, U15, U15 Ženske, Mladinke in Veteranke - Ne plačajo 
startnine 
                  - Vsi ostali 30,00 kn ali 4€, na dan prireditve 5€ 
                  - Številka15,00 kn ali 2€ (pri prvem nastopu) 
Številko kupi tekmovalec na prvi dirki, ki se jo udeleži in jo obdrži in uporablja do konca lige 
2016/2017 
 
                  Kolesarje prosimo, da zaradi velikega števila kolesarjev pridejo prej, da 
zmanjšamo gnečo 
 

Kategorije 

           - U7 - (do 7 let) M & Ž                                    - Kadeti (16 do 17 let) 
  - U11 - (do 11 let) M & Ž                                    - Moški (20 do 30 let) 
 - U13 (do 13 let) M & Ž                                       - Master A (31 do 40 let) 
 - U15 (do 15 let) M & Ž                                       - Master B (41 do 50 let) 
 - Mlajše ženske - (30 let in mlajše do 15)          - Master C (51 do 60 let)  
 - Starejše ženske - (31 let in starejše)               - Master D (61 in sterejši)  

  
Pravila Pravilnik Zimske lige Istre i Kvarnera 

Opis staze 
 

Proga je tehnično srednje zahtevna, na stezi bodo tehnični elementi, ki koristijo za 
izboljšanje tehnike. Proga za kategorije U7, U9 in U11 bo prilagojena, vsebovala bo 
tehnične dele z možnostjo obvoza(chicken way). 

 
 

Info  Stran organizatorja 
https://www.facebook.com/mtb.zimskaliga/?fref=ts 

Do steze se pride: s smeri Delnic na cesti Petrina Kočevje v Dolgi vasi pred gasilnim domom levo, s 
smeri Unec, Cerknica, Ljubljana pa na cesti Ljubljana-Petrina v Dolgi vasi za gasilnim domom desno. 
 

 



 
 
 

 


