
 

1 

 

RASPIS 

"VI KOLO REKREATIVNE XC ZIMSKE LIGE DALMACIJE" 

"KONAVLE 2017" 

 

 

Datum održavanja: 17.12.2017.god.  sa startom u 12:00 h 

Mjesto održavanja: Čilipi, Konavle 

Organizator: Biciklistički klub Konavle 

Info: 
 Ivan Banović, mob: 098 9763265 
 Zoran Čosić, mob: 098 345 759 

e-mail: bk.konavle@gmail.com 
www.xczld.info  www.prijave.xczld.info  

 
Vrsta rekreativne utrke: 
 

Rekreativna utrka Cross country MARATON ( XCM ) 
Dužina staze za: muškarce  25,39 km      žene 23,28 km kategorija U 16   23,28 km 
Visinska razlika:  502 m   478 m   478 m 
Rekreativna utrka, VI. kolo Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji 
 
Pravo nastupa: 
 

Svi licencirani i nelicencirani natjecatelji sa ispravnim MTB biciklom. Staza nije primjerena za mlađe 
uzraste. Preporučena dobna granica za maloljetnike je 14 godina, uz obaveznu pisanu izjavu 
roditelja/staratelja. Svi natjecatelji mlađi od 18 godina dužni su donijeti pisanu izjavu roditelja/skrbnika o 
suglasnosti za nastup na utrci. Maloljetnici mlađi od 14 godina mogu nastupiti isključivo uz pratnju 
roditelja/staratelja. 

 

Rekreativne kategorije: 
 

U16 (do 16 godina) 

16-20 (od 16 do 20 godina) 

20-30 (od 20 do 30 godina) 

30-40 (od 30 do 40 godina) 

40-50 (od 40 do 50 godina) 

50 + (natjecatelji preko 50 godina) 

ŽENE (jedinstvena kategorija) 
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Start rekreativne utrke: 
Planirani start utrke je u 12:00h 
 

 
 
Prijave: 

Za nastup na utrci je potrebna je registracija na novoj aplikaciji lige za 2017-2018 godinu. 

Aplikacija je dostupna na poddomenama http://prijave.xczld.info i http://xczld.stoperica.live . 

Po izvršenoj registraciji potrebno je izvršiti prijavu na utrku. Prijave i odjave su moguće do 24h prije 

početka utrke, tj. do 16.12.2017. u 12:00h.. 
 
Startni box: 
Pred-prijavljeni natjecatelji sa najviše bodova u svojoj kategoriji, osim kategorija U16 i ŽENE idu u 
“Startni box”. 
“Startni box” se popunjava automatski na stranici prijava, algoritam je 2 natjecatelja do 20 prijavljenih u 
kategoriji, te dalje po 1 natjecatelj na svakih idućih 10 prijavljenih. Prilikom prijave (plaćanja kotizacije) 
natjecatelji iz  “Startnog box-a” će dobiti propusnicu koju će predati sucima prilikom izlaska iz “Call-up” 
zone kako bi zauzeli startnu poziciju. 
 
Kupnja natjecateljskog broja i kotizacija: 
Personalizirani natjecateljski broj se kupuje te postaje vlasništvo natjecatelja. 
Broj će natjecatelju vrijediti za sve utrke Rekreativne XC zimske lige Dalmacije u sezoni 2017/2018. 

Kotizacija: 
– za predprijavljene natjecatelje: 30kn, 
– za neprijavljene natjecatelje: 50kn: 
– natjecateljski broj 20kn, 
– izrada novog natjecateljskog broja: 30kn. 

Razlika kotizacije neprijavljenih natjecatelja ide u fond lige. 
Natjecatelji koji su se predprijavili, a nisu prisustvovali utrci na idućoj utrci plaćaju kotizaciju uvećanu za 
10kn. 
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Podjela brojeva: 

Preuzimanje brojeva od 10:00 – 11:30h u Čilipima (ispred doma). Molimo natjecatelje da zbog gužve 

dođu ranije. 

Prijavljenim natjecateljima omogućeno je sljedeće: 

Okrepa vodom na startu i cilju, ručak, pranje bicikla, medicinska pomoć, tehnička pomoć (prijevoz 

natjecatelja sa neispravnom biciklom sa staze, osim sa uskih dijelova staze gdje su natjecatelji dužni 

javiti se prvom redaru koji će pozvati pomoć). 

Mjerenje vremena: 

Mjerenje vremena na cilju vrši HBS sudac. 

Suci rekreativne utrke: 
Marina Fržop CRO19710227 

Anita Bogdanović CRO19831119 

Bodovanje: 

Boduje se prvih 25 natjecatelja u svim kategorijama prema rezultatima: 

 
 

Proglašenje pobjednika i ručak: 

Nakon završetka rekreativne utrke ručak je organiziran na mjestu prijava utrke od 14:30h, a proglašenje 

pobjednika od 15:00 sati. Nagrade će biti medalje za prva 3 plasirana iz svake kategorije, pehar za 

ukupnog pobjednika rekreativne utrke, te nagrade za najstarijeg i najmlađeg natjecatelja koji završi 

rekreativnu utrku. 
 

Zona okrepe: 

Organizator osigurava zonu na cca 17,0 km sa vodom. 

Opći uvjeti: 

Vozači potpisom izjave i startom rekreativne utrke usvajaju ove propozicije i voze na vlastitu 

odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost za djela učinjena od strane vozača prema trećim 

osobama. 

Organizator zadržava pravo promjena uvjeta rekreativne utrke bez prethodne najave. Obavezno 

nošenje zaštitne kacige bez koje nastup neće biti dozvoljen. Maloljetne osobe (14 – 18 god) mogu 

nastupiti uz potpis roditelja/staratelja na pisanoj izjavi (koju moraju predati kod kupnje broja) u kojoj je 

vidljivo da je roditelj/staratelj suglasan da dijete nastupi na rekreativnoj utrci na vlastitu odgovornost. 
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Staza na 3 mjesta prelazi prometnice koje će biti osigurane od strane policije i redara, no promet 

neće biti potpuno zaustavljen te je nužan oprez i pridržavanje prometnih pravila i uputa policije i 

redara. 

 
Najbliža bolnica: 
Opća bolnica Dubrovnik, Dr. Roka Mišetića 2, 20000, Dubrovnik, Telefon: +385 (0) 020 431 777 
Hitna pomoć – Aerodrom Čilipi , 2 km zapadno od Čilipa 
 

Parking: 

Parking za natjecatelje biti će organiziran na ulazu te u središtu Čilipa u dijelu Banovci oko pošte te na 

nogometnom igralištu tj. samom startu. 

 

 

 

Mapa staze (link): 
 
 MUŠKARCI: 
 http://www.mapmyride.com/routes/fullscreen/1879342538/ 
  
 ŽENE, kategorija U 16: 
 http://www.mapmyride.com/routes/fullscreen/1879371044// 
 
 


