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Športno društvo Koloka organizira 
 Ciklokros (CX) dirko 

CIKLOKROS ŠKOFJA LOKA 
v nedeljo, dne 18.11.2018, ob 12.00 

v STARI VOJAŠNICI v ŠKOFJI LOKI 
dirka šteje za Pokal Slovenije (CX kolesa) in zimsko ligo (MTB kolesa) 

 

URNIK PRIREDITVE 

URA  KDO VOZI  ČAS VOŽNJE 

11:00 VSI - ogled in preizkus trase 60 min 

12:00 Dečki in deklice do 15 let 20 min + krog 

12:40 Ženske in mladinci do 19 let + CX za vse* 30 min + krog 

13:20 Moški nad 19 let – ELITE & MASTERS** 45 min + krog 
* štarta lahko vsak, ki se želi preizkusiti v ciklokrosu (moška in ženska kategorija) 

** 30 sekundni zamik med moškimi do 44 let in moškimi nad 44 let  

 
PRIJAVE 

Predprijave: preko www.prijavim.se ali na e-pošto 
info@cxloka.si, najkasneje do petka, 16.11.2018, do 12:05 ure. 
Na dan tekmovanja: 30 min pred začetkom posamezne tekme 

ŠTARTNINA   
V predprijavi :  

 dečki in deklice do 15 leta:  10 EUR 
 ženske, mlajši 19 let, CX za vse: 12 EUR 
 moški nad 19 let: 14 EUR 

 
Predprijava se upošteva, če je plačilo nakazano na spodnji TRR 
do petka, 16.11.2018 do 15.00 ure. 
 
Na dan tekmovanja: 20 EUR za vse 
 
Nakazilo štartnine na TRR:  
Športno društvo Koloka, Podlubnik 1C, 4220 Škofja Loka, 
TRR: SI56 6000 0000 0736 204, Hranilnica LON d.d.(HLONSI22), 
Namen: CX Loka 2018, Sklic: 00 69 
 
Tekmovalci s plačano štartnino dobijo po koncu tekmovanja 
topel obrok in pijačo. 

PREVZEM ŠTEVILK V pisarni dirke ob plačani štartnini. Za ekipe številke prevzame 
vodja oz. spremljevalec najkasneje 30 min pred začetkom 
tekmovanja. 

PISARNA DIRKE Ob glavni ploščadi v bivši vojašnici.  
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SESTANEK VODIJ EKIP 

 
Ob 11:30 uri pri Pisarni dirke. 

KATEGORIJE 
 

 • ČLANI: moški od 19 do 44 let (1975 – 2000) 
• MASTERS: moški nad 44 let (1974 in starejši) 
• Ženske: enotna kategorija nad 17 let, letnik 2002 in starejše  
• Mlajši mladinci: do 17 let, letnik 2003-2004 
• Starejši mladinci: do 19 let, letnik 2001-2002 
• Dečki do 15 let: letnik 2005 in mlajši 
• Deklice do 17 let: letnik 2003 in mlajše 
• CX za VSE: Za vse tiste nad 15 let in brez licenc, ki želijo doživeti
radosti ciklokrosa – dve kategoriji – moška in ženska. 
 
Po pravilniku se upoštevajo kategorije, ki jim kolesarji/kolesarke 
pripadajo od 1. januarja prihajajočega koledarskega leta. 

MESTO OBJAVE 
REZULTATOV 

Na oglasni deski prireditve po končanem tekmovanju, internetni 
strani www.cxloka.si, portalu http://prijavim.se/ . 

PODELITEV NAGRAD Bo 20 min po koncu zadnje dirke.  
Medalje in praktične nagrade za prva tri mesta v kategorijah. 

PRITOŽBE Pri glavnem sodniku ob kavciji 25,00 €. 

 
TOČKOVANJE 

IN TEKMOVALNI 
PREDPISI 

 
• POKAL SLOVENIJE V CIKLOKROSU 2018/2019 
• ZIMSKA LIGA V CIKLOKROSU 2018/2019 
 

Dovoljena ciklokros, cestna, MTB, treking in singlespeed kolesa. 
Podrobnosti in predpisi v Pravilniku PSLO v Ciklokrosu 2018/2019: 
http://www.cxloka.si/o-ciklokrosu/pravilniki 

 Ko prvi tekmovalec v kategoriji prečka cilj, je dirke konec. 

To pomeni, da tekmovalci, ki jih najhitrejši prehiti, 

kolesarijo do konca kroga v katerem prvouvrščeni prečka 

ciljno črto.  

 Vsak tekmovalec, ki odvrže ovitek od pločice ali gela v 

naravo bo diskvalificiran. Ovitke lahko odvržete v servisni 

coni ali štartno ciljnem mestu. Kontrolo bodo izvajali 

reditelji. 

 Ciklokros tekmovanja so organizirana v vsakem vremenu, 

razen če je organizacija resnično nemogoča. 

 Kršilci dopingških pravil niso zaželjeni! 

VODSTVO 
TEKMOVANJA IN 

INFORMACIJE 

  
 Mitja Oter, info@cxloka.si oz. 041 288 978 (vodja prireditve) 
Žiga Maretič, ziga@cxloka.si oz. 040 396 902 (stiki z javnostjo) 
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OPIS IN TRASA TEKMOVANJA 

Trasa je speljana na območju stare vojašnice v Škofji Loki. Podlaga je kombinacija 
asfalta, trave, peska, kolovoznih poti in stez. Proga je večinoma ravninska z dvema 
krajšima vzponoma, dvema nasipoma in nekaj umetnimi ovirami. Dolžina proge je 

približno 2100 m in ima 30m višinske razlike. 
Mladina do 15let vozi krajši (mali) krog, ki je ravninski s približno 1700 m dolžine. 

Proga se lahko naknadno spremeni in težavnost prilagodi glede na starost tekmovalcev, 
vremenske razmere ali druge dejavnike. 

 
Posebnost:  

Štart je v nasprotni smeri ciljne ravnine, da se tekmovalci lažje razporedijo pred 
ovirami. 100 m po štartu zavijejo levo in se priključijo na začrtano traso.  

 
 TRASA 

 
Podrobnosti na: http://www.cxloka.si/proga  
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LOKACIJA 

 

DOSTOP DO TEKMOVALIŠČA 

Bo označen z rumenimi smerokazi.  

 

 

Navodila do lokacije tudi na  http://www.cxloka.si/index.php/lokacija3 


