
                                          Gorsko kolesarski klub Železniki – MTB Železniki 
                                          Dašnica 73, 4228 Železniki 
 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 

 
                                                                   Občina Železniki 

 

 

POKAL SLOVENIJE IN POKAL HRVAŠKE V GORSKEM KOLESARSTVU  
3. dirka za slovenski in hrvaški pokal v spustu 

 

Downhill Sor'ca  

29. in 30. avgust 2015 

 

 

ORGANIZATOR: 

Gorsko kolesarski klub Železniki (MTB Železniki) 
 

KRAJ: 

Soriška planina, občina Železniki, Slovenija 

 

DISCIPLINA: 

spust (DHI) 

 

TEKMOVALNE KATEGORIJE: 

- elite 

- mladinci (U19) 

- mlajši mladinci (U17) 
- dečki (U15) 
- masters  

- ženske 

- amaterji 
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ROK PREDPRIJAV: 

Do vključno torka, 26. avgusta 2015, do 24.00 ure na www.prijavim.se. 

 

ŠTARTNINA: 

Prijava ni veljavna če se izkaže da vneseni podatki niso pravilni. 
 

V primeru, da se tekmovalec predprijavi na tekmo in se je nato neupravičeno ne udeleži, mora 
ravno tako plačati štartnino, drugače na naslednji tekmi ne sme nastopati, dokler ne poravna 
štartnine s prejšnje tekme. 
 

- štartnina za tekmovalca v katerikoli kategoriji (z izjemo U15), znaša v primeru predprijave 
35,00 EUR, brez predprijave pa 50,00€ 

- štartnina za tekmovalce v kategorijah Ženske in U15 znaša v primeru predprijave 20,00 
EUR, brez predprijave pa 30,00 EUR 

- amaterji brez licenc morajo organizatorju dodatno plačati dvodnevno licenco - cena 

dvodnevne licence 22,00 eur 

- startnina zajema dvodnevno vozovnico za uporabo sedežnice in sicer za soboto 29. in 

nedeljo 30. avgusta 2015. 

- vozovnica za uporabo sedežnice za petkov trening ni vključena v ceno. 
 

PLAČILO ŠTARTNINE in KONTROLA LICENC OB PREVZEMU ŠTEVILK! 
 

TEKMOVALEC NE SME NA PROGO BREZ ŠTARTNE ŠTEVILKE! 
 

Predstavniki večjih organiziranih ekip bodo za svoje tekmovalce lahko dvignili štartne 
številke in plačali štartnine že v petek, 28.8.2014 med 18:00 in 20:00 v pisarni tekmovanja, v 

brunarici pod spodnjo postajo sedežnice. 

 

PROGRAM TEKMOVANJA : 

Petek, 28. avgust 2015 

10:00 – 15:00 prosti trening ob nakupu dodatne vozovnice 

15:00 – 17:00 ogled proge, peš 

18:00 – 20:00 prijave in dvig startnih številk (pisarna tekmovanja) 

 

Sobota, 29. avgust 2015 

8:00 – 13:00 prijave in dvig startnih številk (pisarna tekmovanja) 

9:00 – 14:00 prosti trening 

15:00 – 18:00 uradni trening (brez ustavljanja na progi) 

17:30 – 18:00 sestanek vodij ekip (v cilju) 

 

http://www.prijavim.se/


                                          Gorsko kolesarski klub Železniki – MTB Železniki 
                                          Dašnica 73, 4228 Železniki 
 

 

Nedelja, 30. avgust 2015  

7:00 – 8:00 pisarna tekmovanja 

9:00 – 10:00 prosti trening 

11:00 – 13:00 polfinale  

14:00 – 16:00 finale 

30 minut po zaključku tekmovanja, razglasitev zmagovalcev v cilju 

 
Organizator si pridržuje pravice, da urnik s soglasjem tehničnega delegata tekme še spremeni. 

 

 

VODJA TEKMOVANJA: Domen Pintar 

INFORMACIJE: Dejan Lotrič –  +386 (0)41 666 247 

                               Miha Pintar – +386 (0)51 615 152 

                               mtb.zeleznik@gmail.com 

 

SODNIK: Andrej Fideršek 
 

DRUGO: : 

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

2. Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo. Številke prevzame vodja oz. 
spremljevalec ob predložitvi veljavnih licenc in plačilu štartnine za celotno ekipo. 
3. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

4. Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema 
jih glavni sodnik do 15 min po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 12,50€. 
5. Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali 
tretji osebi. 

6. Zagotovljena sta zdravstvena služba (v času uradnega treninga in tekmovanja), napitek in 
topla malica. 

7. Prireditelj si pridržuje pravico sprememb tega razpisa, o čemer bo udeležence 
pravočasno obvestil. 
 

 

OPIS PROGE : 

Dolžina proge: 1650 m 

Višinska razlika: 280 m 

Predviden čas: 2:30 – 3:30 min 

Proga je delno speljana skozi gozd, delno po travnikih, nekaj je tudi umetno narejenih 

objektov oz. skakalnic. 

 

Prevoz na štart proge je urejen s sedežnico. 
 

mailto:mtb.zeleznik@gmail.com
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NAMESTITVE : 

 

 

Soriška planina: 
- TC Soriška planina (Gostišče Brunarica in kamp) – 051 615 152 - Miha Pintar 

                                  mail: soriska.planina@gmail.com;  

                                  www: www.soriska-planina.si 

- Litostrojska koča – 041 879 267 – Marjan Krajnik 

                                 mail: krajnik@krajnik.si;      

                                 online rezervacije: 

           http://www.litostrojskakoca.si/3_nastanitev_sobe_nocitev_soriska_planina.html 

Sorica: 

- Gostišče Macesen – 041 521 138 - Primož Pintar;  
                                mail: primoz.pintar@gmail.com;  

                                online rezervacije:             

          http://www.macesen.si/index.php?module=strani&stranid=21&op=ponudba 

Nemški Rovt 

- Penzion Resje – 031 860 389 - Milica;  

                               mail: penzion.resje@siol.net;  

                               online rezervacije: http://www.penzion-resje.si/rezervacije.html 

Bohinjska Bistrica – Polje 

- gostišče Košnik – 040 737 482 - Žiga Košnik;  
                               mail: kosnik25@gmail.com;  

                               online rezervacije: simonakosnik@gmail.com 

Ribčev laz – Bohinjsko jezero:  
- Penzion Rožič d.o.o. – 04 572 33 93 

                   mail: rozic@siol.net  

mailto:soriska.planina@gmail.com
mailto:krajnik@krajnik.si
mailto:primoz.pintar@gmail.com
http://www.macesen.si/index.php?module=strani&stranid=21&op=ponudba
mailto:penzion.resje@siol.net
mailto:kosnik25@gmail.com
mailto:rozic@siol.net
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                   online rezervacije: http://www.pensionrozic-

bohinj.com/rezervacije.php?id=rezervacije=Bohinj=Penzion=Ro%C5%BEi%C4%8D  

 

 

 

 

http://www.pensionrozic-bohinj.com/rezervacije.php?id=rezervacije=Bohinj=Penzion=Ro%C5%BEi%C4%8D
http://www.pensionrozic-bohinj.com/rezervacije.php?id=rezervacije=Bohinj=Penzion=Ro%C5%BEi%C4%8D

