
                                      

R A Z P I S 

 »CIKLOKROS NOVA GORICA«  

Nedelja 23.12.2018 

ORGANIZATOR Kolesarski klub Pantal , Žnidarčičeva 31, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

TRASA 
CIKLOKROSA 

Ciklokros poteka v mestu Nova Gorica. Trasa je razgibana  v 
kombinaciji makadama, trave in gozdne poti. Na trasi so 
naravne ter umetne 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 ciklokros sezono upoštevajo kategorije, 
ki jim kolesarji/kolesarke pripadajo od 1. januarja prihajajočega 
koledarskega leta. 

OPOMBA  Ciklokros Nova  Gorica  šteje za točkovanje  
Slovenskega Ciklokros pokala ter za pokal  Triveneto . 

ŠTART  10:20  DEČKI / ESORDIENTI M/F ( 30 ´) 
11:20  MLADINCI / ALLIEVI 1 + 2  M+F  (30´) 
12:20 MASTERS+45 / F2 + F-3 (40 ´) 
13:30 STAREJŠI MLADINCI+ 2´ŽENSKE  17+ / JUNIOR 

+ DONE MASTER + DONE OPEN (40´) 
14:30  ČLANI - OPEN +  2´MASTERS  / F1 (60´) 

 



ŠTARTNINA Višina startnine je 10€.  

Štartnino plačajo le AMATERJI in MASTERS do 44 (M19 - 
44)  ter  MASTERS nad 44 (M45+) 

Startnina se poravna preko spletne strani http://prijavim.se/  ali 
kot nakazilo na TRR kluba  KOLESARSKI KLUB PANTAL, 
Žnidarčičeva 31, 5290 Šempeter pri Gorici,  
TRR:SI56 02544-0259315813 (Namen: Ime in Priimek) 

PRIJAVE Prijave sprejemamo do 20.12.2018,  do 18:00 ure preko 
http://prijavim.se/  ali na info@kkpantal.com 

KASNEJŠIH PRIJAV NE UPOŠTEVAMO ZARADI 
USKLAJEVANJA PRIJAV ! 

(PREVZEM ŠTEVILK). 
S seboj prinesite sponke  za zapenjanje številk 

OPREMA Dovoljena so ciklokros kloesa,  MTB  samo za  Dečke, 
Mladince, Masters, Masters +45, in Ženske  Wu 17  

!!!  krmilo širine  max 60 cm !!!              

PISARNA DIRKE OŠ Frana Erjavca (PREVZEM ŠTEVILK). 
S seboj prinesite sponke  za zapenjanje številk. 

SESTANEK 
VODIJ EKIP 

09:30  

NAGRADE Podelitev nagrad (medalje) za najboljše tri uvrščene po vsaki 
končani dirki. Na prireditvenem prostoru med  OŠ Frana 
Erjavca in OŠ Kozara. 

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. Ogled 
proge je mogoč dan pred in do 09:00 na dan prireditve ter po 
končani vsaki dirki max. 10 min.  V času tekmovanja je 
vožnja po progi  strogo prepovedana! 

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

V Šempeter pri Gorici, dne 07.12.2018      KK Pantal 
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http://prijavim.se/
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            Organizacijski odbor 


