
SI ŽELIŠ RAZVIJATI GORSKO KOLESARSTVO V SLOVENIJI? 
SI DINAMIČEN(NA), POLN IDEJ TER POZNAŠ GORSKO KOLESARSKA TEKMOVANJA V SLOVENIJI? 

 

Odbor za Gorsko Kolesarstvo pri Kolesarski Zvezi Slovenije vabi k sodelovanju 
KOORDINATORJE POKALOV  

za naslednje gorsko kolesarske discipline: 
 

OLIMPIJSKI KROS - SloXcup 

SPUST – Unior DH cup 

BMX 

PUMPTRACK – Pumpaj Slovenija 

 

GLAVNE NALOGE KOORDINATORJA POKALA: 

- Organizacija sestanka organizatorjev pred sezono, z namenom:  
o Uskladitev podrobnosti glede izvedbe pokala (urniki tekmovanj, skupni izvajalci, 

izvedba tehničnega poligona…) 
o Priprave koledarja tekem – uskladitev datumov dirk med organizatorji ter izogibanje 

datumov pomembnejših dirk v tujini (UCI sv. pokal, kat. 1 in HC v regiji; SP, EP)  
- Po potrebi predlaga spremembe tekmovalnega pravilnika ter predstavi in pošlje predloge 

sprememb v potrditev Odboru za Gorsko Kolesarstvo (točkovanja, štartnine, tekmovalna 
pravila) 

- Pomoč organizatorjem pred in med dirko 
o Pred dirko, po potrebi svetuje glede izvedbe tekmovanja 
o Logistična podpora med dirko (priskrbi štartne številke, šotor, ostale skupne 

reklamne materijale) 
o Med dirko opravlja delo tehničnega delegata (za to delo lahko zadolži tudi 

usposobljeno drugo osebo) 
- Pomaga organizatorjem pri skupnih dogovorih z izvajalci storitev v primeru, da izvajalec 

pokriva celoten pokal. 
- Aktivnosti, ki so dogovorjene s sponzorji (pred, med in po dirki): skrb za izvedbo je 

odgovornost koordinatorja, sama izvedba pa je odgovornost organizatorja 
- Skrb za redne objave na internetni strani pokala (najave dirk, poročila po dirkah, rezultati) ob 

pomoči osebe za PR na KZS in Koordinatorja za GK pri OGK. Vse objave se delijo na računih na 
socialnih medijih pokala ter KZS. 

- Skrb za objavo rezultatov ter vodenje skupnega seštevka pokala na spletni strani tekmovanja 
ter spletni strani KZS 

- Iskanje generalnega sponzorja in drugih sponzorjev pokala ob pomoči marketinške agencije, 
ki sodeluje s KZS 

- Priprava in organizacija zaključne prireditve pokala skupaj z ostalimi koordinatorji 
- Skrbi za transparentno in pregledno finančno poslovanje pokala; ob koncu sezone pripravi 

poročilo in predstavi članom OGK 
 

K sodelovanju vabimo vse navdušene gorske kolesarje, ki: 

- Dobro poznajo disciplino, za katero jih zanima vloga koordinatorja 
- Imajo dobre organizacijske sposobnosti 
- So kreativni in imajo visoke cilje glede razvoja gorskega kolesarstva pri nas 



 

Prijave pošljite na elektronski naslov ogk@kolesarska-zveza.si 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na katerega koli člana OGK ali na elektronski naslov:   

ogk@kolesarska-zveza.si  
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