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Razpis 

 

DIRKA V GORSKEM KOLESARSTVU 
  

XC IDRIJA & LEDINE 2015 
kratki kros 

ki bo v nedeljo 12.4.2015 
 
 
 

Organizator:   Kolesarsko društvo SLOGA 1902, Idrija 
Datum Prireditve:  12.4.2015 
Lokacija Prireditve:  start in cilj – LEDINE 
Disciplina:   kratki kros, XCC 
 

 
Časovni potek tekmovanja:  
  
Kategorija  Start Čas Prevzem 

številk 
ŽENSKE ELITE 12:00 40 min 10:00 – 11:00 

AMATERJI / KE 12:00 40 min 10:00 – 11:00 

VETERANI / KE 12:00 40 min 10:00 – 11:00 

MOŠKI ELITE in U23 13:15 50 min 10:00 – 12:00 

U19 13:15 50 min 10:00 – 12:00 

U17 13:15 50 min 10:00 – 12:00 

U7 14:30 10 min 10:00 – 13:00 

U9 14:30 10 min 10:00 – 13:00 

U11 15:00 15 min 10:00 – 14:00 

U13 15:00 20 min 10:00 – 14:00 

U15 15:00 35 min 10:00 – 14:00 

MLADINKE 15:00 35 min 10:00 – 14:00 

HOBI 15:00 35 min 10:00 – 14:00 
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Prijave: 
 
 
 
Štartnina: 
 
 
  

 

Do vključno četrtka, 9.4.2015 preko spletnega portala www.prijavim.se 
Predprijava mora vsebovati naslednje podatke:  
Ime, priimek, kategorija, klub, UCI koda in datum rojstva. 

V kategoriji Amaterjev in hobi tekmujejo vsi tekmovalci, ki v tekočem letu 

nimajo veljavne letne licence KZS za kategorije U19, U23, Elite ali Masters, 

imajo pa veljavno člansko izkaznico KZS, ki krije (zavarovanje odgovornosti 

proti tretji osebi – lila kartica). Kartico bo mogoče pridobiti tudi na prijavni 

službi tekmovanja in velja za celo tekmovalno sezono. 
  

Kategorije pokala mladih (U7, U9, U11, U13, U15, U17 in MLADINKE) 
– štartnine ni. 
Ostale kategorije & štartnina v predprijavi je 16,20€, ki se obvezno 
poravna z nakazilom na: 
  TR: SI56 1915 7500 1882 577,  Deželna banka Slovenije 
  prejemnik: KD Sloga 1902 Idrija, Vojkova 4, 5280 Idrija 
  namen nakazila: Štartnina XC – ime in priimek 
  Sklic: 00 20150412 
  Davčna številka: 35745517 
  Matična številka: 5244099 
Potrdilo o plačilu shranite in ga prinesite s seboj na dan prireditve! 
 

Prijava je mogoča tudi na dan prireditve do najkasneje 1 uro pred 
štartom. Štartnina na dan prireditve je 22 €. 
    

  Proga: Trije različno dolgi in kategorijam ustrezno prilagojeni krogi. 
  

Splošne določbe:  Tekmuje se po predpisih KZS in določilih tega razpisa. V soglasju s 
sodniškim zborom si organizator pridržuje pravico spremembe tega 
razpisa.  
V času tekmovanja bo na trasi popolna zapora cestišča.  
Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za 
posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.  
Okrepčevalnica in tehnična cona bo označena. 
Na dan tekmovanja mora poravnati vodja ekipe štartnino za vse 
prijavljene tekmovalce.  
Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo. Številke 
prevzame vodja oz. spremljevalec ob predložitvi veljavnih licenc in plačilu 
štartnine za celotno ekipo.  
  

Ostalo: Vožnja s kolesi zunaj označene proge je strogo prepovedana. 
Neupoštevanje navodil redarjev se sankcionira s prepovedjo 
nastopanja! 

  Razglasitev: Razglasitev bo potekala po zaključku tekmovanja na štartno ciljnem 
prostoru.  

  Nagrade: Prvi trije v vsaki kategoriji dobijo medalje. 
  Sestanek vodij 
ekip: 

Ob 11:30 v startno ciljnem prostoru. 

  Pritožbe: Sprejema glavni sodnik s pologom 20 EUR, ki se v primeru ugodne rešitve 
vrne. 
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