
XCO Vrtojba - SLOXCUP - 24.10.2020 - 
Razpis

Kategorizacija prireditve
Dirka se točkuje za slovenski pokal. Dirka bo zadnja v seriji tekem v olimpijskem krosu (XCO) 
SLOXCUP. 

Dirka griči XCO Vrtojba je javna prireditev. Na prireditvi se bo izvajalo snemanje in 
fotografiranje, posnetki in fotografije bodo javno objavljeni.

Zaščitni ukrepi COVID-19
Sledite navodilom organizatorja glede Covid-19 (Covid vstopna točka, parkiranje, štartne 
pozicije, štartni boksi, ... )
S seboj imejte zaščitno masko.

Časovnica



Proga
Proga za najmlajše: 500m
KK (kratek krog) je dolg cca. 2 kilometra in ima 80m višinske razlike.
Proga je razgibana in tehnično srednje zahtevna.
Razen manjši spust ozek in strm.
VK (veliki krog) je dolg 4,2km in ima 180m višinske razlike.
Proga je razgibana in tehnično srednje zahtevna.
Točno število krogov bo določeno pred samim tekmovanjem in je odvisno od stanja proge, 
vremenskih pogojev!
Konfiguracija terena: 5 % asfalt, 30 % gozdne poti, 20 % makadami, 45 % vinogradi

Prijave in informacije

Prijavite se na spletni strani: www.prijavim.se

Prijave so možne tudi na dan tekmovanja.

REDPRIJAVE sprejemamo do ČETRTKA 22.10.2020 do 24 ure. 
Prijave so možne tudi na dan tekmovanja.
Prijave so možne izključno preko spletne strani www.prijavim.se

Prijave in prevzem startnih številk v Mladinskem Centru Vrtojba, Ul. 9. septembra 72, Vrtojba.

STARTNINA in PLAČILO STARTNINE
0,00 EUR – U7, U9,U11, U13, U15, U17 z licenco 2020
25,00 EUR – ELITE + U23 tekmovalci z licenco 2020 in brez licence v PRED-PRIJAVI
20,00 EUR – Vsi tekmovalci z licenco 2020 in brez licence v PRED-PRIJAVI
25,00 EUR – Prijava na dan tekmovanja
30,00 EUR – Prijava na dan tekmovanja ELITE + U23
5,00 EUR - Hobi *
10,00 EUR - Hobi na dan tekmovanja

* Plačajo tudi "Belo" člansko izkaznico KZS, ki stane 10€!

Vodstvo tekmovanja
Organizator: KOLESARSKO DRUŠTVO DEŠ FLEŠ, Ulica 9. septembra 137, Vrtojba, 5290 
Šempeter pri Gorici
Vodja tekmovanja: Mitja Černe Telefon: +386 40 348 928 E-mail: desfles@gmail.com
Spletna stran: www.desfles.si

https://prijavim.se/calendar/checkings/3625/xco_vrtojba_2020
http://www.desfles.si/
http://www.kstm-sempeter-vrtojba.si/index.php?page=452


Razpisane kategorije
Na prireditvi lahko sodelujejo le tekmovalci z veljavnimi licencami registriranimi pri kolesarski 
zvezi posamezne države pod okriljem UCI - ja.

Tekmuje se v naslednjih kategorijah:

U7,U9, U11 Dečki in deklice 
POMEMBNO! Z novim pravilnikom od leta 2020 v kategorijah U7,U9, U11 niso več dovoljena 
SPD pedala!
http://kolesarska-zveza.si/sl/spremembe-pravilnika-slovenskega-pokala-v-krosu-sloxcup/

U13, U15 Dečki in deklice
U17 Mlajši mladinci
U19 Starejši mladinci
U17 Mlajše mladinke *
U19 Starejše mladinke *
Amaterji A (Letnik 1996 in starejši)
Veterani (1,2,3,4)
Ženske (Združena ELITE, U23)
Ženske (Združena AMATERKE, VETERANKE)
U23 Moški + Elite Moški
Hobi

* V primeru, da bo v posamezni kategoriji manj kot 6 tekmovalk bo kategorija mladink U17 in U19 
ždružena.

V kategoriji amaterjev tekmujejo vsi tekmovalci, ki v tekočem letu nimajo veljavne letne licence 
KZS za kategorije U19, U23, članov ali veteranov. Za nastop na tekmovanju si morajo priskrbeti 
licenco.

V kategoriji Hobi lahko tekmujejo tekmovalci s člansko izkaznico Kolesarske zveze Slovenije (lila
kartica), katero je mogoče pridobiti na Kolesarski zvezi Slovenije in tudi v prijavni službi 
organizatorja na dan tekmovanja. Pri prijavi morajo obvezno podpisati izjavo o odgovornosti.

WWW.DESFLES.SI

http://Www.desfles.si/
http://kolesarska-zveza.si/sl/spremembe-pravilnika-slovenskega-pokala-v-krosu-sloxcup/
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