
 

 

 

DRŽAVNO 

PRVENSTVO                    

V GORSKEM KOLESARSTVU 

XC ZAVRŠNICA 2014 

 

DATUM TEKMOVANJA:  sobota 21. junij, 2014 
ORGANIZATOR: KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA  
KRAJ: ŽIROVNICA -  DOLINA ZAVRŠNICE  
DISCIPLINA: kros, cross country, XC  
STARTNINA: Za licencirane tekmovalce kategorij U7, U9, U11, U13, U15 in U17 štartnine ni. Za vse 
ostale kategorije štarnina znaša 15,00 €. Vsi tekmovalci brez licence morajo plačati 22,00€ za dnevno 
licenco (zavarovanje). Polnoletni tekmovalci brez licence lahko tekmujejo v kategoriji Amaterji.  
 

OBVEZNA ODDAJA IN KONTROLA LICENC OB PRIJAVI!  
Dvig štartnih številk v spodnji tabeli. 
Dvig časomerilnih čipov pol ure pred posameznim 
štartom! Čipe bo nameščala in odstranjevala ekipa 
časomerilcev.  
 

 
PREDPRIJAVE DO ČETRTKA          
19.06. 2013 do 24. ure preko 
aplikacije www.prijavim.se  

 

ČASOVNI POTEK PRIREDITVE  

Kategorija 
Prevzem 
številk do 

Krog Boks Štart 

U7 9:00 mali 9:10 9:15 

U 9 9:00 mali 9:10 9:15 

U 11 9:00 srednji 9:25 9:30 

U 13 9:00 srednji 9:25 9:30 

U 15 9:00 srednji 9:25 9:30 

Ženske 
ELITE 

9:00 veliki 10:20 10:30 

MLADINKE 9:00 veliki 10:20 10:30 

AMATERJI 9:00 veliki 10:20 10:30 

VETERANI 9:00 veliki 10:20 10:30 

U 17 11:30 veliki 12:20 12:30 

U19 11:30 veliki 12:20 12:30 

U23 11:30 veliki 12:20 12:30 

ELITE 11:30 veliki 12:20 12:30 

PODELITEV: Za vse kategorije ob 15ih na 
prireditvenem prostoru. Za vse 
tekmovalce so obvezna klubska 
oblačila. 
 
NAGRADNI SKLAD:  Po pravilniku KZS in 
praktične nagrade.  
 
MESTO OBJAVE REZULTATOV: 
Na prireditvenem prostoru, po končani 
dirki. 
 
SESTANEK VODIJ EKIP:  Pol ure pred 
posameznim štartom v šotoru 
organizatorja. 
 

 



 
 
VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE 

Miha Benčina (tel. 041 459 307) 
E-mail: mbencina@gmail.com 

Glavni sodnik: Andrej Fideršek 
Delegat KZS: Jaka Tancik 

 
 

OSTALO:  
 o Na dan tekmovanja  mora poravnati vodja ekipe štartnino za vse prijavljene tekmovalce. 
 o Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK  
 o Sestanek vodij ekip bo 30 min pred štartom vsake kategorije v šotoru organizatorja.  
 o Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo. Številke prevzame vodja oz. 
spremljevalec ob predložitvi veljavnih licenc in plačilu štartnine za celotno ekipo.  
o Dvig časomerilnih čipov pol ure pred posameznim štartom! Čipe bo nameščala in 
odstranjevala ekipa časomerilcev.  
 o Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.  
 o Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, 
sprejema jih glavni sodnik do 15 min po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 15€.  
 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. 
 
 
 
 OPOMBE : Licenca je obvezna za vse tekmovalce. Tekmovalec brez licence mora kupiti 
dnevno licenco, ki vključuje zavarovanje. Pri določenih kategorijah je uvrstitev ločena 
glede na spol, vendar tekmujejo skupaj. 
 
PROGA: Proga poteka okoli jezera v dolini Završnica. Mali in srednji krog potekata 
večinoma po gozdnem terenu in deloma pesku. Proga je srednje zahtevna brez daljših 
vzponov, enaka kot na tekmi mladih v preteklih sezonah.  
Veliki krog je nadgradnja obstoječe proge za mlade. Dodani so ravninsko tehnični odseki 
in daljši vzpon večjega naklona. Veliki krog je dolg 2,5 km.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


