
 

 

 
 

 

 CIKLOKROS 

VIPAVA 2014 

 

   
Kolesarski klub 

Nova Gorica 

Cesta IX. Korpusa 91, 
5250 Solkan 
 

 
DATUM:  sobota 22. Februar, 2014 
ORGANIZATOR: KOLESARSKI KLUB NOVA GPRICA 

KRAJ:Vipava, Kompleks športnih igrišč Vojašnice Janka Premrla Vojka  
DISCIPLINA: Ciklokros 
ŠTARTNINA:  
Predprijava: 10 € 
Na dan tekmovanja: 15€ 
 
 
 
 
DVIG ŠTARTNIH ŠTEVILK: (v tabeli 
spodaj) v pisarni dirke 

PRIJAVE SPREJEMAMO DO 

Petka, 21. 2. 2014 DO 18-ih.  
http://prijavim.se/ 

ali na dan tekmovanja do 10.00 

 

 

NAGRADE:  Medalje za najboljše tri v 
kategoriji. 

MESTO OBJAVE REZULTATOV: 
na prireditvenem prostoru, po končani dirki 
vsake kategorije. 

 
VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE 
Andrej Cimprič: 041-323-656 
 
E-mail: caka@siol.net 
 

 
 
 

 
 
 
 

ČASOVNI POTEK PRIREDITVE 

kategorija 

Čas 
tekmov-

anja 

Prevzem 
številk/ 
prijava 

boks štart 

ŽENSKE 
nad 15 let 

30 min + 

1 krog  
9.30-10.30 10.50 11.00 

MLADINCI 
pod 19 let 

30 min + 

1 krog 
9.30-10.30 10.50 11.00 

Moški 
 19-40 let 

45 min + 

1 krog 
10.00-11.00 11.50 12.00 

Moški  
nad 40 let 

45 min + 

1 krog 
10.00-11.00 11.50 12.00 

DEČKI  
pod 15 let 

20 min + 

1 krog 
10.00-12.00 13.10 13.20 

DEKLICE 
pod 15 let 

20 min + 

1 kro 

 

10.00-12.00 
13.10 13.20 

  

PODELITEV 

kategorija čas 
 

VSE 
KATEGORIJE 

Takoj po prihodu v cilj 
najboljših treh tekmovalcev po 

kategorijah 

 

  



 

 

OSTALO:  
 o Na dan tekmovanja mora poravnati vodja ekipe ali posameznik štartnino za vse 

prijavljene tekmovalce oziroma za individualno prijavo.   
 o Sestanek vodij ekip bo 10:15 na štartno-ciljnem prostoru.  
 o Dvig štartnih številk bo v pisarni dirke ( šotor ) za celotno ekipo oziroma za 
posameznike. Številke prevzame vodja oz. spremljevalec ob plačilu štartnine za celotno 
ekipo oziroma posamezniki.  
 o Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.  
 o Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali 
tretji osebi. Vsak tekmovalec obvezno podpiše obrazec o prevzemu odgovornosti. 
 o Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence 
pravočasno obvestil. 
 

 
OPIS PROGE: Ravninska proga, primerna tudi za najmlajše. Podlaga je sestavljena iz 
večinoma travnate in deloma asfaltne podlage, z enim oziroma max dvakratnim obveznim 
sestopom s kolesa. 
 
Pravilnik pokala v Ciklokrosu 2013: 
 

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.  

Dolžina kroga je okrog 5 minut. 

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

Štartnina je namenjena pokritju stroškov tekmovanja, kar v osnovi omogoča organizacijo 

tovrstnega tekmovanja. 

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

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   

 

Vsak tekmovalec prejme za štart 10 točk 

• Uvedeno bo tudi točkovanje za najboljšo ekipo po posameznih kategorijah. Štejejo se prvi 

trije najvišje uvrščeni tekmovalci posameznega kluba po kategorijah. 

• Na trasi bo označen prostor za tehnično cono, ki je namenjen odpravi tehničnih napak, 

menjavi  ali čiščenju kolesa, 

 

Organizacijski odbor 
 
 
 



 

 

 


