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Kolesarsko društvo Hrastnik v sodelovanju s ŠOHT – študentsko 
organizacijo Hrastnik – prireja kolesarsko tekmovanje cross country 
eliminator oz. kolesarski šprint z izločanjem. Za domačina Miho 
Halzerja je tekmovanje zadnje tovrstno pred Svetovnim prvenstvom 
v Južnoafriški republiki, kjer se bo potegoval za najvišja mesta. Po 
dirki bo pogostitev – za tekmovalce brezplačna. V okviru festivala 
ŠTUOR nas bo po podelitvi nasmejal Jonas Žnidaršič, večer pa se bo 
zaključil s koncertoma skupin Divje rože in Orleki. Pričakujemo 
veliko gledalcev iz Zasavja pa tudi širše.  
 
DATUM in KRAJ:  23.8.2013, Športni park Hrastnik (stadion), Hrastnik 
                 
ORGANIZATOR:  Kolesarsko društvo Hrastnik v sodelovanju s ŠOHT 
 
DISCIPLINA: XC ELIMINATOR (kolesarski šprint na izločanje) 

 
KATEGORIJE:         ŠTARTNINA (za predprijavljene): 

 moški (17+)          10 eur 

 ženske (15+)      10 eur 

 mlajši mladinci (U17)     10 eur 

 U13, U15 in deklice U15                      7 eur 

 U9, U11 in deklice U13      7 eur 

 poganjalčki            brezplačno 
 

Za prijavo na dan prireditve je štartnina 10 EUR višja. 
Štartnina se poravna na dan tekme pri prijavni službi. 
Nelicencirani tekmovalci ob prijavi doplačajo 11,2 EUR za dnevno licenco 

    (dnevna licenca = nezgodno zavarovanje in zav. proti 3. osebi). 

V primeru premajhnega števila prijavljenih tekmovalcev si organizator  
 pridržuje pravico, da združi posamezne kategorije. 
 

 PREDPRIJAVE: 
 sprejemajo se do torka, 20.8.2012 do 23.59 na www.prijavim.se ali 

na email naslov hrastnik.kd@gmail.com ali v trgovini Ciclomega 
Predprijava naj vsebuje ime, priimek, klub, datum rojstva in številko 
licence (če jo tekmovalec ima).  

 

http://goo.gl/maps/bIXY9
http://www.prijavim.se/
mailto:hrastnik.kd@gmail.com
http://www.ciclomega-sp.si/sl/kontakt/
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NAGRADNI SKLAD: 
 Denarne nagrade – v denarni sklad gre 50% plačanih štartnin. 

Izplača se najboljšim v kategoriji »moški 17+«. 
1. mesto: 40 % denarnega sklada 
2. mesto: 25 % denarnega sklada 
3. mesto: 15 % denarnega sklada 
4. mesto: 12 % denarnega sklada 
5. mesto:    8 % denarnega sklada 

 
 Praktične nagrade za najboljše v ostalih kategorijah 

 
ČASOVNICA: 
 15.00 – 15.45       Prijave (predprijavljeni in prijave na dan  

tekmovanja) 
 15.00 – 15.45       Ogled proge 
 15.55                      Sestanek vodij ekip pri prijavni službi 
 16.00 – 16.20       Uradni trening 
 16.30 – 17.15       KVALIFIKACIJE 
 17.15 – 17.30      Trening U11, U9, poganjalčki  
 17.30 – 17.40      Otroška dirka s poganjalčki  (15 m dolga proga) 
 17.40 – 18.10      Tekmovanje U11 in U9 
 18.20 – 20.00      Izločilni boji 
 19.30                     Razvrstitvena dirka – skupinski štart  

nekvalificiranih tekmovalcev in izpadlih v 
četrtfinalu  ( 3 krogi ) – moški elite 

 19.55                     FINALE moški elite 
 20.10                     Podelitev 
 
 
O PROGI: 
 Proga za U13, U15, U17, ženske in elite moški bo dolga cca 700 m 
 Popestrena bo s preprostimi ovirami (šikane, preskok nizkih ovir, 

stopnice…) 
 Proga bo zaščitena, prisotno bo 13 redarjev 
 Proga za U9 in U11 bo prilagojena 
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Popolna zapora ceste med blokoma Log 7 in Log 22 ter ceste med 
Log 7 in Športnim parkom Hrastnik (stadion). Zapore bodo 
postavljene od 14:00 do 20:30 ure. Nadzor na trasi bo izvajalo 13 
rediteljev. 
 
 
 VODSTVO TEKMOVANJA: 
 Blaž VRBNJAK (040-836-023, hrastnik.kd@gmail.com ) 
 Aleš VENKO (031-662-778)  
 
 
PRENOČIŠČA: 

MCT – mladinski center Trbovlje 
Rimske Terme  
Aqua Roma 
Planinski dom Kal 

 
 
 
 

mailto:hrastnik.kd@gmail.com
http://mct.si/hotel/
http://www.rimske-terme.si/default.asp?mID=sl&pID=namestitev
http://www.aquaroma.si/index.php/nastanitev/
http://www.v3krasne.si/planinsko-rudarski-dom-na-kalu-182
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OSTALO:  

 Plačilo startnine je možno gotovinsko na dan prireditve pri prijavni službi 
 Na dan tekmovanja so prijave 10 EUR višje (štartnina).  
 Na dan tekmovanja mora vodja ekipe v prijavni službi plačati za vse 

prijavljene tekmovalce, tudi tiste, ki niso prisotni ali ne bodo tekmovali, 
razen v primeru, da predloži zdravniško potrdilo, ki se nanaša na 
dotičnega tekmovalca/tekmovalko.  

 Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo prevzame vodja oz. 
spremljevalec ob predložitvi veljavnih licenc (če obstajajo) za celotno 
ekipo.  

 Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala na štartno-ciljnem 
prostoru. Do starta-proge bodo postavljene vse potrebne označbe. 
Upoštevati bo potrebno vse cestno prometne predpise.  

 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). 

 Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK 
za 2013.  

 Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo 
sankcionirano. 

 Obvezna je uporaba zaščitne čelade.  

 Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim 
pravilnikom do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20€.  

 Zagotovljena je zdravstvena služba.  
 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.  

 

 

Več informacij na: www.kd-hrastnik.si 
                              facebooku KD Hrastnik ali  
                              e-poštnem naslovu hrastnik.kd@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blaž/Desktop/kd%20hrastnik/XCE%20hrastnik/razpis/www.kd-hrastnik.si
mailto:hrastnik.kd@gmail.com
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+ NAGRADNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
 
Nagrajena bo najboljša fotografija dogodka »XC Eliminator Hrastnik 
& ŠTUOR festival«, ki jo bo avtor poslal na e-poštni naslov 
hrastnik.kd@gmail.com .  
 

 S poslano fotografijo se sodelujoči zavezuje, da je lastnik fotografije 
in  ima vse avtorske pravice. Ime in priimek avtorja fotografije bo 
objavljen skupaj s fotografijo. 

 V e-poštnem sporočilu morajo biti navedeni ime in priimek avtorja 
fotografije, morebiten komentar k fotografiji.  

 Vsi udeleženci v natečaju dovoljujejo javno objavo in uporabo 
fotografij. 

 Vsak udeleženec lahko sodeluje le z eno poslano fotografijo, ki ne 
sme biti večja od 2MB. 

 Fotografija mora biti brez podpisa ali kakršnegakoli znaka 
(logotipa) avtorja in brez digitalnega okvirja. 

 Zmagovalna fotografija natečaja bo tista, ki bo na facebook spletni 
strani KD Hrastnik prejela največ »všečkov« občinstva 

 Zmagovalna fotografija in nagrade bodo objavlene na facebooku 
KD Hrastnik 

 
 

mailto:hrastnik.kd@gmail.com

