
  

      

 
 

 

 

 

 
 

 

 

SLOVENSKI POKAL 

V KROSU 

XCC ČRNI VRH 

2015 

 

 

DATUM:  sobota, 22. avgust 2015 

ORGANIZATOR:  Mountain bike klub Črni Vrh (MBK sportR.si) 

PRIZORIŠČE:  Črni Vrh nad Idrijo, smučišče Ski Bor 

DISCIPLINA: kratki kros, cross country, XCC 

ŠTARTNINA:  

 Za licencirane tekmovalce kategorij pokala mladih (U7 – U17 in mladinke) štartnine ni,   
za tekmovalce ostalih kategorij je štartnina 17 €. 

 Vsi nelicencirani tekmovalci plačajo ob prijavi poleg štartnine še enodnevno licenco v višini 22 €, 
 v omenjenem znesku je vključeno tudi zavarovanje. 

 Štartnina za prijave po 19.8.2015 znaša 5 € več kot v predprijavi. 
 

 ODDAJA IN KONTROLA LICENC OB PRIJAVI NA 

ŠTARTNEM PROSTORU. 
 DVIG ŠTARTNIH ŠTEVILK (na štartnem prostoru 

v spodaj navedenih terminih) 

 

Prijave do vključno srede 19.8.2015 do  

24.00 na www.prijavim.se 
Prijava mora vsebovati: ime in priimek, letnico 

rojstva, št. licence, UCI kodo, kategorijo in ime kluba. 

Prijave so možne tudi na dan prireditve ob doplačilu  
5 € zaradi pozne prijave. 

 

ČASOVNI POTEK TEKMOVANJA 

Kategorija Čas dirke Prevzem številk Krog Start 

Ženske elite 40min 7.30 – 8.30 Veliki 9.30 

Veterani 40min 7.30 – 8.30 Veliki 9.30 

Amaterji 40min 7.30 – 8.30 Veliki 9.30 

Veteranke 40min 7.30 – 8.30 Veliki 9.30 

U7 10min 7.30 – 9.45 Mali 10.45 

U9 10min 7.30 – 9.45 Mali 10.45 

U11 15min 7.30 – 10.15 Srednji 11.10 

U13 20min 7.30 – 10.15 Srednji 11.40 

U15 35min 7.30 – 10.45 Veliki 12.10 

Mladinke 35min 7.30 – 10.45 Veliki 12.10 

U17 50min 7.30 – 11.45 Veliki 13.00 

U19 50min 7.30 – 11.45 Veliki 13.00 

Moški elite in U23 50min 7.30 – 11.45 Veliki 13.00 

http://www.prijavim.se/


 

 

 

 

 

 

Nagradni sklad: prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje in praktične nagrade 

Mesto objave rezultatov: na prireditvenem prostoru, 15min po končanem tekmovanju. 
 

PODELITEV 

Kategorija Čas 

Vse kategorije 13.45 

 

VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE: 

Rajko Govekar (vodja tekmovanja – 041 447 052) 

                                           e-mail: rajko.katarina@siol.net 

 

OSTALO: 

 Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK. 

 Plačilo startnine /za tekmovalce, ki niso oproščeni plačila/ se izvrši pred tekmo na TRR kluba MBK Črni 
Vrh, Črni Vrh 108, 5274 Črni Vrh nad Idrijo (TRR račun: SI56 0475 2000 0345 855, namen plačila: Plačilo 
startnine XCC Črni Vrh 2015, sklic: 22.8.2015). Organizator za plačano startnino plačnikom izstavi račun 
in jim ga posreduje po pošti na njihov naslov.    

 Na dan tekmovanja mora vodja ekipe v prijavni službi predložiti potrdilo o plačilu startnine za vse 

tekmovalce, ki niso oproščeni plačila le-te.  

 Dvig štartnih številk v prijavni službi prevzame za celotno ekipo vodja oz. spremljevalec ob predložitvi 
veljavnih licenc za celotno ekipo. 

 Tekmovalci tekmujejo na tekmi na lastno odgovornost. Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih 

tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. 

 Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano. 

 Obvezna je uporaba zaščitne čelade. 
 Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni 

sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 15 €. 
 Zagotovljena je zdravstvena služba. 
 Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil. 

 

 

OPIS PROGE:  

 

 

 Razgibana in 

tehnično srednje 
zahtevna, primerna 

za vse kategorije. 

 

 Točno število 
krogov bo določeno 

pred samim 

tekmovanjem in je 

odvisno predvsem 

od stanja proge in 

vremenskih 

pogojev. 
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PROFIL PROGE 

 
 

 


