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Športno društvo Vaitapu 
organizira Ciklokros (CX) dirko 

CIKLOKROS ŠKOFJA LOKA 
v nedeljo, dne 7. 12. 2014 ob 12.00 

v GORAJTAH pri ŠKOFJI LOKI 
 

URNIK PRIREDITVE 

URA ŠTARTA KDO VOZI  ČAS VOŽNJE 

12:00 Dečki in deklice do 15 let 20 min + krog 

12:35 Ženske in mladinci do 19 let 30 min + krog 

13:20 Moški nad 19 let – z licenco ali brez 45 min + krog 
 

 

PRIJAVE 

Predprijave: preko www.prijavim.se ali na e-pošto 
info@cxloka.si, najkasneje do 5.12.2014 do 23:59 ure. 
Na dan tekmovanja: do 11:30 ure 

STARTNINA Predprijave : 10 EUR (dečki in deklice do 15 leta: 5 EUR) 
Na dan tekmovanja: 15 EUR (dečki in deklice do 15 leta: 8 EUR) 

PREVZEM ŠTEVILK V pisarni dirke po plačani štartnini. Za ekipe številke prevzame 
vodja oz. spremljevalec najpozneje 30 min pred začetkom 
tekmovanja. 

PISARNA DIRKE Za bifejem ob nogometnem igrišču ŠD Polet 
SESATANEK 

VODIJ EKIP 

 
Ob 11:15 uri v pisarni dirke. 

KATEGORIJE 

 

 

• Moški (19 do 40 let: 1976-1996,vključuje elito, U23, amaterje, 
rekreativce brez licenc)  
 

• Moški (nad 40 let z licenco ali brez, 1975 in starejši ),  
 
• Ženske (enotna kategorija nad 15 let, 2000 in starejše),  
 
• Mladinci (16 do 19 let, 1997-2000),  
 
• Dečki (do 15 let, 2001 in mlajši),  
 
• Deklice (do 15 let, 2001 in mlajše) 
 
Po pravilniku se upoštevajo kategorije, ki jim kolesarji/kolesarke 

pripadajo od 1. januarja prihajajočega koledarskega leta. 
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MESTO OBJAVE 

REZULTATOV 
Na oglasni deski prireditve po končanem tekmovanju, internetni 
strani www.cxloka.si, portalu http://prijavim.se/  

PODELITEV 

NAGRAD 
 Prvim trem 10 min po koncu posamezne dirke. Medalje za prva tri 
mesta v kategorijah. 

PRITOŽBE Pri glavnem sodniku ob kavciji 25,00 €. 

 
TOČKOVANJE 

IN TEKMOVALNI 

PREDPISI 

• ZIMSKA LIGA 2014/2015 
• POKAL SLOVENIJE V CIKLOKROSU 2014/2015 

 
Dovoljena tudi MTB in treking kolesa. 
Podrobnosti in predpisi v Pravilniku PSLO v Ciklokrosu 2014/2015: KLIK 
 
OSTALI PREDPISI IN PRAVILA 
 

• 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.     

•  Vsak tekmovalec, ki odvrže ovitek od pločice ali gela v 

naravo bo diskvalificiran. Ovitke lahko odvržete v 

servisni coni ali štartno ciljnem mestu. Kontrolo bodo 

izvajali reditelji. 

•  Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega 

razpisa, o čemer bo udeležence obvestil na spletni 

strani www.cxloka.si in Facebook strani 

https://www.facebook.com/CXLoka 

•  Ko prvi tekmovalec v kategoriji prečka cilj, je dirke 

konec. To pomeni, da tekmovalci, ki jih najhitrejši 

prehiti, kolesarijo do konca kroga v katerem 

prvouvrščeni prečka ciljno črto.  

 
Tekme so organizirane v vsakem vremenu, razen če je 

organizacija resnično nemogoča. 
  

VODSTVO 
TEKMOVANJA IN 

INFORMACIJE 

Mitja Oter, info@cxloka.si oz. 041 288 978 (vodja prireditve) 
Žiga Maretič, ziga@cxloka.si oz. 040 396 902 (stiki z javnostjo) 
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OPIS IN TRASA TEKMOVANJA 

Trasa je speljana po gozdni cesti, gozdnih poteh in po robu dveh travnikov z veliko 
naravnimi ovirami. Je rahlo razgibana z dvema kratkima vzponoma, ki ga bodo 
tekmovalci morali premagati peš. 
Eden je dolg caa. 10m (ZID), drugi pa caa. 5m.  
Proga enkrat prečka potok čez improviziran most, kjer je obvezna peš cona. 
 

 
Proga na RideGPS - http://ridewithgps.com/trips/3813872 

Segment na Stravi - http://www.strava.com/segments/8565194 
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Dečki in deklice do 15 let vozijo manjši krog: 

Proga za dečke in deklice do 15 let je speljana po gozdni cesti in gozdnih 
poti z dvema mestoma, kjer so postavljene umetne ovire. 

Na trasi je položen vzpon, ki je dolg približno 60m in rahel spust z 180 
stopinjskim ovinkom.  

Dolžina kroga je caa. 550m, višinska razlika slabih 10m.  

 

  

Segment na Stravi - http://www.strava.com/segments/8566038 
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DOSTOP DO TEKMOVALIŠČA 

Bo označen z rumenimi smerokazi.  
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Lokacija in navodila do lokacije tudi na 

http://www.cxloka.si/index.php/lokacija3 

 


