
 

                             
                                    

ORGANIZIRA 

 
 

CIKLOKROS Tropovci - Gradišče 

 
              

             DATUM: Nedelja 1. december, 2013 

ORGANIZATOR: Kolesarski klub Tropovci 

                  KRAJ: Gradišče – ribniki ob reki Muri 

       DISCIPLINA: Ciklokros 

      STARTNINA: Predprijava (do 28.11.2013 do 24:00 ure): 10€ 

                             Prijava na dan tekme:  15€ 
 

 

PREDPRIJAVE preko portala Prijavim.se oz. na  

e-mail: Info@kktropovci.si 
 

 

KATEGORIJE: 

• Moški (19 do 40 let, vključuje elito, U23, amaterje, rekreativce brez 

licenc) 

• Moški (nad 40 let z licenco ali brez ), 

• Ženske (enotna kategorija nad 15), 

• Mladinci (pod 19 let), 

• Dečki (pod 15 let), 

• Deklice (pod 15 let) 
 

 

NAGRADE:   

Medalje za najboljše tri v kategoriji. 

 

MESTO OBJAVE REZULTATOV: 

Na prireditvenem prostoru, po končani dirki 
vsake kategorije in na  

www.kktropovci.si 
 

 

URNIK TEKMOVANJA: 

Štart ob 11:00: 

15 min. po cilju prve dirke: 

15 min. po cilju druge dirke: 

Ženske (nad 15), Mladinci (pod 19)                            30min + 1 krog 

Moški ( 19 do 40 let, moški nad 40 let)          45min + 1 krog 

Dečki (pod 15), Deklice (pod 15)                               20min + 1 krog 
 

 
 

VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE 
 

Alojz Horvat: 051/655-658 (e-mail: info@kktropovci.si) 
  

 



OSTALO:  
- Na dan tekmovanja  mora poravnati vodja ekipe štartnino za vse prijavljene tekmovalce.   
- Sestanek vodij ekip bo 10:30  na štartno-ciljnem prostoru.  
- Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo. Številke prevzame vodja oz. spremljevalec ob 

plačilu štartnine za celotno ekipo, najpozneje 30min pred začetkom tekmovanja. 
- Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno 

obvestil. 
- V kategorijah moški 19 do 40 let in moški nad 40 let nastopajo vsi 19 let stari in starejši od 19 let, 

rekreativci brez licenc, amaterji, masterji,  U23 ali Elite 

 
OPIS PROGE: tehnično in fizično manj zahtevna, primerna tudi za najmlajše in starejše. 
Podlaga je povečini trava, delno gozdna potka, delno poteka po stezi ob reki Muri. Dodanih 
je nekaj lažjih tehničnih odsekov, brez nevarnejših odsekov. Krog je dolg 3.3 km.  
Na trasi bo označen prostor za tehnično cono, ki je namenjen odpravi tehničnih napak, 
menjavi  ali čiščenju kolesa. 
 
Pravilnik PSLO v Ciklokrosu 2013/2014: 
 

• Ko prvi tekmovalec v kategoriji prečka cilj, je dirke konec. To pomeni, da tekmovalci, ki so 

prehiteni, kolesarijo do konca kroga v katerem prvouvrščeni prečka ciljno črto, 

• Tip kolesa ni predpisan (gorsko kolo, cestno kolo, ciklokros kolo,...), 

• Številke je obvezno namestiti spredaj na krmilu (po vzoru gorskokolesarskih tekmovanj), 

• Vsak tekmovalec prejme za štart 10 točk, 

• Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, 

• Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji 

osebi. Vsak tekmovalec obvezno podpiše obrazec o prevzemu odgovornosti. 

• Zmagovalci kategorij prejmejo nagrado za skupno zmago, 

• Tekme so organizirane v vsakem vremenu, razen če je organizacija resnično nemogoča, 

• V primeru manjšega števila prijav, bodo kategorije dodatno združene, 

• Trajanje dirk: 

o Ženske (enotna kategorija nad 15), Mladinci (pod 19): 30min + 1 krog 

o Enotna kategorija moški (moški nad 19 do 40 let, moški nad 40 let): 45min + 1 krog 

o Dečki (pod 15), Deklice (pod 15): 20min + 1 krog 

• Točkovanje za pokal je točkovano po zgledu aktualnega pravilnika KZS za pokal v gorskem 

kolesarstvu v krosu: 

Mesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Točke 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 

Mesto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Točke 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

• Glavna nagrada – ciklokros kolo, bo izžrebana med tekmovalci, ki se bodo udeležili vsaj 4ih 

tekmovanj. 

 
 
 
 
 
 



DOSTOP DO TEKMOVALIŠČA: 
 
Izvoz Murska Sobota (avtocesta) – tekmovališče: 
http://ridewithgps.com/routes/866107 
 
 
TRASA TEKMOVANJA: 
 

 
 
 
 
 
 


