
 

 

 

 

 

XC RAVNE NA KOROŠKEM 2015 – SLOVENSKI POKAL V KROSU ZA MLADE                             

RAZPIS 

 

Osnovne informacije 

DATUM TEKMOVANJA: 13. 9. 2015 
ORGANIZATOR: KOLESARSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM 
KRAJ: Ravne na Koroškem, športni center 
DISCIPLINA: OLIMPIJSKI KROS, CROSS COUNTRY, XCO 

Prijave in štartnina 

STARTNINA: 
Kategorije pokala mladih (U7, U9, U11, U13, U15 in U17, vse M/Ž): za tekmovalce z licenco štartnine ni, za kategorijo OPEN in 
za tekmovalce brez licence pa je štartnina 15 € (zavarovanje). 
Predprijave so obvezne za vse. V primeru prijave na dan tekmovanja je štartnina 15 €. 
 
PRIJAVA MORA VSEBOVATI: 
Ime in priimek, letnico rojstva, UCI kodo, kategorijo in ime kluba. 
 
ODDAJA IN KONTROLA LICENC OB PRIJAVI! 
DVIG STARTNIH ŠTEVILK: (v tabeli spodaj) 
Prijave do PETKA, 11.9.2015 na www.prijavim.se 

Časovni potek dirke 

13.9.2015 

Kategorija 
Trajanje 
tekme 

Prevzem 
številk/prijave Boks Start 

     
U7 10 min 8.30 – 9.30 9.50 10.00 

 
U9 10 min 8.30 – 10.00 10.10 10.20 

 
U11 15 min 8.30 – 10.00 10.30 10.40 
     
U13 20 min 8.30 – 10.00 11.00 11.10 
     
U15 35 min 8.30 – 10.00 11.30 11.40 
     
U17 
OPEN 

 
45 min 
 

 
8.30 – 10.00 

 
12.15 

 
12.25 

Podelitev in sestanek vodij ekip 

Sestanek vodij ekip bo za vse tekme ob 9.30 na štartno-ciljnem prostoru. 
Uradna razglasitev zmagovalcev bo pred Domom telesne kulture (kjer je tudi prijavno mesto) pol ure po zaključku zadnje 
tekme (predvidoma ob 13.45). 

  

Najboljši v posameznih kategorijah prejmejo praktične nagrade. 

Vodstvo tekmovanja in informacije 

DANILO GOLOB (vodja tekmovanja – tel: 031 316 430) 
SIMON DOŠEN  (tel: 051 332 484) 
Naslov organizatorja: Kolesarski klub Ravne na Koroškem, Javornik 29, 2390 Ravne na Koroškem; Slovenija. 
e-mail: simon.dosen@gmail.com 
web: http://www.kkravne.net 
GLAVNI SODNIK: sodnik KZS 

Nastanitev 

http://www.kkravne.net/index.php?/gp-ravne-slo-nastanitev.xhtml 

Ostalo 

Na dan tekmovanja mora vodja ekipe poravnati startnino (za tekmovalce brez licence). Tekmovalce, prijavljene v 
predprijavi, lahko odjavite en dan pred tekmo do 12.00 na elektronski naslov  simon.dosen@gmail.com. 
Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK za 2015. 
Štartne številke se dvignejo v prijavni službi za celotno ekipo, prevzame pa jih vodja oziroma spremljevalec ob predložitvi 
veljavnih licenc in plačilu startnine za celotno ekipo. 
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 
Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom. Sprejema jih glavni sodnik do 15 minut po 
objavi rezultatov in ob plačilu kavcije 15 €. 
Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. 
Zagotovljena sta zdravstvena služba ter malica in pijača. 
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. 


