
FINALE SLOVENSKEGA POKALA V SPUSTU 

SPECIALIZED BIKE PARK POHORJE 

MARIBOR- SLOVENIJA 

04.-06.10.2013 

DATUM TEKMOVANJA : 

         04. - 06. 10.2013 

 

ORGANIZATORJA : 

       Društvo gorskih kolesarjev Pohorje, Maribor 

 

KRAJ : 

       Specialized Bike Park Pohorje, Maribor, Slovenija 

  

DISCIPLINA IN PROGA : 

       Spust (DH), World Cup 

  

TEKMOVALNE KATEGORIJE :?? 

       - elite 

       - mladinci (U19) 

       - mlajši mladinci (U17) 

       - dečki (U15) 

       - masters 1 

       - ženske 

       - amaterji 

  

ROK PREDPRIJAV  

       - do vključno SREDE, 02. 10. 2013 do 24.00 ure na www.prijavim.se 

       - TEKMOVALEC MORA OBVEZNO IZPOLNITI VSA POLJA Z RESNIČNIMI PODATKI DRUGAČE PRIJAVA 

NE BO VELJAVNA! 

       - V PRIMERU, DA SE TEKMOVALEC PREDPRIJAVI NA TEKMO IN SE JE NATO NEUPRAVIČENO NE 

UDELEŽI, MORA RAVNO TAKO PLAČATI ŠTARTNINO, ČE NE NA NASLEDNJI TEKMI NE SME NASTOPATI, 

DOKLER NE PORAVNA ŠTARTNINE S PREJŠNJE TEKME! 

 

 

 

ŠTARTNINA  

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

predprijave pa 50,00€ 

      - štartnina za tekmovalca v kategoriji U15 znaša v primeru predprijave 20,00 EUR, brez predprijave pa 30,00 

EUR 

      - amaterji brez licenc morajo organizatorju dodatno plačati dvodnevno licenco - cena enodnevne licence 11,20 



eur 

      - štartnina zajema dvodnevno vozovnico (sobota, 05.10.2013 in nedelja 06.10.2013- čip karta s sliko) za 

uporabo krožno kabinske žičnice 

 

      - PLAČILO ŠTARTNINE in KONTROLA LICENC OB PREVZEMU ŠTEVILK! 

      - TEKMOVALEC NE SME NA PROGO BREZ ŠTARTNE ŠTEVILKE! 

      - predstavniki večjih organiziranih ekip bodo lahko prevzeli številke in plačali štartnine za svoje tekmovalce, že 

v petek, dne 04.10.2013, od 10h -15.00h v pisarni tekmovanja, v stavbi spodnje postaje Pohorske Vzpenjače 

 

 

CENE VOZOVNIC : 

      - enotna cena dnevne vozovnice za gondolo, za prijavljene tekmovalce, za prosti trening v petek, 04.10. 2013 

je 15,00 eur. 

      - ZA IZDELAVO VOZOVNIC, BOMO POTREBOVALI OSEBNE FOTOGRAFIJE TEKMOVALCEV ALI 

OSEBNE DOKUMENTE, IZ KATERIH BOMO FOTOKOPIRALI FOTOGRAFIJE, V KOLIKOR FOTOGRAFIJ NE 

BOSTE PRILOŽILI OB ELEKTRONSKI PRIJAVI. 

 

 

 

PODATKI O PROGI IN DOSTOP DO TEKMOVALIŠČA : 

      - tekmovanje bo potekalo v Specialized Bike Parku Pohorje, na progi World Cup.Start in uvodni del proge 

bosta spremenjena v primerjavi s progo tekmovanj iz prejšnjih let, preostali del proge pa bo večinoma potekal po 

ustaljeni trasi 

      - dostop do starta, ki bo na Koči Luka, je možen samo po Flow line progi. V kolikor bodo tekmovalci dostopali 

po drugih poteh, si organizator pridržuje pravico diskvalifikacije tekmovalca, zaradi ogorožanja pohodnikov in s 

tem sam izvedbe tekmovanja 

      

 

 

 

OPIS PROGE : 

      Dolžina proge: 2.600 m 

      Višinska razlika: 448 m 

      Predviden čas: 3:00 – 4:00 min 

      Proga je 80% na gozdnih poteh, 5% kolovoz in 15% travnik-smučišče. 

 

 

 

NAMESTITVE : 

     - za prijavljene tekmovalce in člane ekip smo pripravili posebno ugodne pakete, v apartmajih Bolfenk, ter v 

hotelu Bolfenk in Arena. 

     - vse informacije na http://bit.ly/ZJtCCA 

     - rezervacije paketov na telefon +386 2 220 88 41, +386 2 220 88 42 in epošto info.scp@sc-pohorje.si 

 

 



 

 

PROGRAM TEKMOVANJA : 

 

      Petek, 04. oktober 2013 

          10.00 - 15.00       Prijave in dvig startnih številk (pisarna tekmovanja) 

          11.00 - 13.00       Ogled proge, peš 

          14.00 - 18.00       Prosti trening 

 

 

      Sobota, 05. oktober  2013 

          08.00 - 13.00       Prijave in dvig startnih številk (pisarna tekmovanja) 

          10.00 - 13.00       Prosti trening 

          14.00 - 16.00       Uradni trening (brez ustavljanja na progi) 

          16.00 - 17.00       Uradni trening (top 30 tekmovalcev) 

          17.30 - 18.00       Sestanek vodje ekip (v cilju) 

  

 

 

      Nedelja, 06. Oktober  2013  

          07.00 - 10.00       Pisarna tekmovanja 

            08.00 - 10.00       Uradni trening (vsak tekmovalec vsaj 1 vožjo) 

          11.00 - 13.00       Polfinale  

          14.00 - 16.00       Finale  

          30 minut po zaključku tekmovanja, razglasitev zmagovalcev (v cilju) 

  

  

 

 

 

 

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. 

    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. 

 

 



     *** Parking za EKIPE *** 

     Parkirišče A (na voljo 8 parkirnih mest): 

        Cena : 15,00 eur/dan/vozilo + promocijski prostor v skupni meri 10x3 m 

         - dnevno parkiranje vozila, uporaba Tuš, Wc 

         - parkirišče in travne površine ne spadajo v kategorijo kampov in niso namenjene nočitvam 

 

    Parkirišče B 

       Cena : 10,00 eur/dan/vozilo 

        - dnevno parkiranje vozila, uporaba Tuš, Wc 

        - parkirišče ne spada v kategorijo kampov in niso namenjene nočitvam 

 


