
  

          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SLOVENSKI POKAL 

ZA MLADE 

XC ČRNI VRH 

2013 

 

 

MBK ČRNI VRH 

 

 

DATUM:  sobota, 24. avgust 2013 

ORGANIZATOR:  Mountain bike klub Črni Vrh (ORBEA GEAX) 

PRIZORIŠČE:  Črni Vrh nad Idrijo, smučišče Ski Bor 

DISCIPLINA: kros, cross country, XC 

ŠTARTNINA: za licencirane tekmovalce štartnine ni, tekmovalci brez licence morajo plačati 12 € za dnevno 

                          licenco (zavarovanje); OPEN štartnina 5 € in dnevno zavarovanje 12 €, za tekmovalce brez 

                          licence 

 

 

 ODDAJA IN KONTROLA LICENC OB PRIJAVI NA 

ŠTARTNEM PROSTORU. 
 DVIG ŠTARTNIH ŠTEVILK (na štartnem prostoru 

vsaj eno uro pred startom posamezne 

kategorije) 

 SESTANEK VODIJ EKIP: 15 min pred prvim 

startom ( 9:15) 

 

 

Predprijave do četrtka 22.8.2013 do  

24.00 na www.prijavim.se  
 

Prijava mora vsebovati: ime in priimek, letnico rojstva, 

št. licence, UCI kodo, kategorijo in ime kluba 

 

 
 

ČASOVNI POTEK TEKMOVANJA 

Kategorija 
Prevzem številk & 

Prijave 
Boks Start 

U7 8.30 9.25 9.30 

U9 8.45 9.35 9.45 

U 11 9.00 9.55 10.05 

U 13 9.30 10.25 10.35 

U 15 10.15 11.05 11.15 

U 17 11.00 11.55 12.05 

OPEN 11.00 11.55 12.05 

 

 

 
 

PODELITEV 

Kategorija Čas 

Vse kategorije 13.30 

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

mesto objave rezultatov: na prireditvenem prostoru, 15min po končanem tekmovanju. 
VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE: 

Rajko Govekar (vodja tekmovanja – 041 447 052) 

                             e-mail: rajko.katarina@siol.net 

mailto: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 gotovinsko na dan prireditve v 

prijavni službi.    
 Na dan tekmovanja mora vodja ekipe v prijavni službi plačati štartnino za vse tekmovalce, ki niso 

oproščeni plačila le-te;  plačilo se mora izvršiti tudi za tiste, ki niso prisotni ali ne bodo tekmovali, 

razen v primeru če predloži zdravniško potrdilo, ki se nanaša na dotičnega tekmovalca/tekmovalko.  

 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. 

 

 


