
5. KRAS KROS MTB maraton 
RAZPIS 
NAZIV: 4. KRAS KROS MTB  
DATUM: 12. marec 2017 
ORGANIZATOR: Avto moto karting klub Ales.ca-racing v sodelovanju s Kolesarsko društvo 
Deš Fleš 
KRAJ: Miren, Občina Miren – Kostanjevica 
DISCIPLINA: gorsko kolesarstvo  
DOLŽINA PROGE: 40 km 
VIŠINSKA: 850 m 

URNIK na dan prireditve 
7:15 – 9:45 prijave, prevzem st. stevilk  
9:50 razgovor vodje prireditve z nastopajocimi 
10:00 štart 
13:15 podelitev priznanj 

PRIJAVE 
Sprejemamo na spletni strani prireditve najkasneje do vključno 9. 3. 2017. 
Prijava je potrjena, ko je plačana.  
Možna bo tudi prijava na dan prireditve. 

Prijavnine se ne vrača ali prenaša na naslednje leto. Prijave bodo upoštevane po vrstnem redu 
prejetih plačil. 
Lista prijavljenih bo objavljena na spletni strani prireditve 

Omejitev 400 nastopajočih! 

Za udeležbo NE potrebujete tekmovalnih licenc in zdravniških potrdil! 

PRIJAVNINA 
 Prijava in plačilo do vključno 9. 3. 2017 - 20,00 € * 

*garantiran promo artikel KRAS KROS 
 Prijava do vključno 9. 3. 2017 in na dan prireditve (gotovinsko) 

SPLETNA PRIJAVA, tudi neplačana, nam bo pomagala pri organizaci dogodka in nam 
olajšala delo na dan prireditve! 

Prijavnina se preko TRR poravna najkasneje do 9.3.2017! 



Prijavnina zajema: 
Zavarovanje, darilo organizatorja, označena proga, zdravstvena oskrba, okrepčila pred – med 
– po, topel obrok – pašta v cilju, uporaba slačilnic in tušev, štartna številka 

Prejemnik prijavnine: 
Avto moto karting klub Ales.ca-racing, Miren 102, 5291 Miren, Slovenija 
IBAN: SI56 0475 0000 1415 378, Nova KBM 
Namen: »MTB ime priimek« 

VODSTVO PRIREDITVE IN INFORMACIJE 
Vodja prireditve: Borut Klančič - ++386 31362881 
Vodja tekmovalnega dela in redarjev: Primož Gulin - ++386 68195670 

Naslov organizatorja: 
Avto moto karting klub Ales.ca-racing 
Miren 102, 5291 Miren, Slovenija 
amkk.alescaracing@gmail.com 

Uradna spletna stran prireditve: www.kraskros.com 

v sodelovanju s: 
Kolesarsko društvo Deš Fleš 
www.desfles.si 

Na dan priredive bo organizator deloval na štartno-ciljnem prizorišču. 

OPIS PROGE 
Vozi se en krog dolžine 40 km in 850 m višinske razlike. Teren: utrjene gozdne ceste in 
utrjene poti iz Vipavske doline na Goriški Kras v Občini Miren – Kostanjevica in nazaj v 
dolino. Asfaltno cestišče le v kratkih povezovalnih odsekih. 

Zahtevnost: fizično in tehnično ne do srednje zahtevno. 
Potek proge: Štart v Mirnu (kraj štarta naknadno) – Cerje – Lokvica – Segeti – Opatje Selo – 
Nova Vas – Kremenjak – Hudi log – Kostanjevica na Krasu – Fajti hrib – Vrtoče – Mirenski 
grad – cilj Miren (kraj cilja naknadno) 

PODELITEV 
Podelitev priznanj in nagrad najboljšim ter razno bo na štartno - ciljnem prizorišču na 
nogometnem igrišču v Mirnu. Podeljuje se praktične nagrade, prvi trije uvrščeni bodo dobili 
tudi pokal. 

Kategorije: 

Skupna uvrstitev MOŠKI: 1. 2. 3. mesto 
Skupna uvrstitev ŽENSKE: 1. 2. 3. mesto 
Moški od 18 do 29 let (rojeni od 1987 - 1998): 1. – 5. mesto  



Moški od 30 do 39 let (rojeni od 1977 - 1986): 1. – 5. mesto  
Moški od 40 do 49 let (rojeni od 1967 - 1976): 1. – 5. mesto  
Moški od 50 do 59 let (rojeni od 1957 -1966): 1. – 5. mesto  
Moški od 60 let in starejši (rojeni od 1956 in manj): 1. – 5. mesto 
Najmlajši 
Najstarejši 
Najmnožičnejša skupina 

* ženske kategorije naknadno 

OSTALO 
Obvezna je uporaba zaščitne čelade. 
Ob prijavi vam bo podeljena tablica s štartno številko, ki jo namestite na sprednji del kolesa in 
bon za kosilo 
Ob progi bo poskrbljeno za okrepčitev – predvidene sta dve (2) okrepčevalnici  
Okrepčevalnica 1: 16 km - Nova vas; Okrepčevalnica 2: 32 km – Kostanjevica na Krasu 
Razgovor vodje prireditve z nastopajocimi bo v predštartnem prostoru 
Priskrbljena bo nujna medicinska pomoč 
Proga bo označena s trakovi in z rumen – modrimi oznakami. En (1) izobešen trak ob progi 
pomeni vozi dalje v tej smeri. Tri (3) skupaj izobešeni trakovi pemenijo zavij v smer, kjer so 
izobešeni! Na križiščih bodo tudi redarji. 
Na progi bosta dve (2) kontrolni točki. Udeleženec, ki ne bo prečkal obeh KT, ne bo v 
rezultatih prireditve.  
Parkirni prostor: P Meblo: na zemljišču Meblo Holding - oddaljenost od prizorišča 80 m; P 
Šola: na zemljišču v okolici Osnovne šole Miren, Zdravstveni dom, Medgeneracijski center - 
oddaljenost od prizorišča 300 m 
Na asfaltnih odsekih, kjer bo odprta vožnja za vsakdanji promet, je obvezno 
upuštevanje Zakona o cestno prometnih predpisih! Pred lokalnimi in glavnimi cestami 
bodo postavljene oznacene upocasnjevalne ovire! 
Topel obrok – pašta v cilju, slačilnice, tuši, pranje koles 
Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji 
osebi. Udeležba na lastno odgovornost! 
Nastop na prireditvi dovoljen le polnoletnim osebam! Mladoletne osebe morajo ob prijavi 
priložiti podpisano dovoljenje za udeležbo s strani starševali ali skrbnikov 
Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno 
obvestil 

 


