
  

 
 

                                                                             

 

 

R A Z P I S 
 

ZA CIKLOKROS »CYCLING UNITED« V ŠENČURJU 

 

SOBOTA, 8. december 2018 
 

 

ORGANIZATOR Kolesarsko društvo ŠENČUR, Kranjska cesta 2, 4208 ŠENČUR 

TRASA CIKLOKROSA Ciklokros poteka v okolici Športnega parka Šenčur. Trasa je v celoti ravninska in 

kombinacije asfalta, peska, mivke, travnika, njive in gozdne poti. Na trasi bodo 

postavljene umetne in naravne ovire.  

KATEGORIJE  ČLANI (Elite in U23)  

 AMATERJI in MASTERS do 44 (M19 - 44) 

 MASTERS nad 44 (M45+) 

 ST. MLADINCI (MU19) 

 ML. MLADINCI (MU17) 

 DEČKI (MU15) 
 ŽENSKE (W17+) 

 DEKLICE (WU17) 

V skladu s pravili UCI, se od prve dirke nacionalnega ciklokros koledarja KZS za 

celo sezono upoštevajo kategorije, ki jim kolesarji/kolesarke pripadajo od 1. 
januarja prihajajočega koledarskega leta. 

ŠTART IN DOLŽINA 
DIRKE 

 V Športnem parku Šenčur: 

 DEČKI in DEKLICE ob 12.00 uri – 20 min. + 1 krog 

 ŽENSKE ter ML. in ST. MLADINCI ob 12.45 uri – 30 min. + 1 krog  

 ČLANI, AMATRJI in MASTERS ob 13.45 uri – 45 min. + 1 krog  

OPREMA Dovoljene so vse vrste koles.  

Pravilnik KZS za ciklokros 2018/2019: Na dirkah nacionalnega ciklokros 

koledarja KZS je dovoljena tudi uporaba koles drugega tipa. Rezultati, doseženi 
s temi kolesi se ne štejejo za Državno prvenstvo v ciklokrosu in za Pokal Slovenije 
v ciklokrosu. 

PRIJAVE  Prijave sprejemamo do 05.12.2018 do 12.00 ure preko 

http://prijavim.se/   

 Prijave so možne tudi na dan prireditve do 11.00 ure.  

ŠTARTNINA Višina štartnine je 10€ (če ste svojo prijavo oddali do 05.12.2018 do 12.00 

ure) in 15€ na dan tekmovanja.  
Vsa štartnina se poravna preko portala http://prijavim.se/ ali na dan 

tekmovanja ob prevzemu štartnih številk. 

http://prijavim.se/
http://prijavim.se/


PISARNA DIRKE V prostorih Športnega parka Šenčur. 
SESTANEK VODIJ 

EKIP 

Ob 11.30 uri v pisarni dirke. 

NAGRADE Podelitev nagrad (medalje) za najboljše tri uvrščene v posameznih kategorijah 
bo na štartno/ciljnem prostoru po končani dirki zadnje kategorije. 

TEKMOVALNI 

PREDPISI 

Za vse kar ni določeno v tem razpisu velja Pravilnik KZS za ciklokros 

2018/2019.  

OSTALE DOLOČBE Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo 

škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam. 
RAZNO Na trasi bo označen prostor za tehnično cono, ki je namenjen odpravi 

tehničnih napak, menjavi ali čiščenju koles.  
Proga se lahko naknadno spremeni in težavnost prilagodi glede na starost 
tekmovalcev, vremenske razmere ali druge dejavnike.  

PRITOŽBE Takoj po končani dirki ob kavciji 50,00 €. 
 

 

 

V Šenčurju,  dne 26.11.2018     

 

 Kolesarsko društvo ŠENČUR 

Organizacijski odbor 

 

 

 

 


