
                                      

R A Z P I S 

 »3.CIKLOKROS NOVA GORICA mebloJOGI«  

Nedelja 18.10.2020 

ORGANIZATOR Kolesarski klub Nova Gorica,  

Cesta IX korpusa 91, 5250 Solkan 

TRASA 
CIKLOKROSA 

Ciklokros poteka v mestu Nova Gorica. Trasa je razgibana  Na travniku. Na 
trasi so naravne ter umetne ovire. 

KATEGORIJE  ČLANI +U23 (LICENCE  ELITE + 
U23) 

 MASTER 19-34 

 MASTER 35-44 

 MASTER 45-54 

 MASTER 55+ 

 STAREJŠI MLADINCI (MU19) 

 MLAJŠI MLADINCI   (MU17) 

 DEČKI (MU15) 

 DEČKI (MU14) 

 DEČKI (MU13) 

 ŽENSKE 
(W19+) 

 MLADINKE 
(WU19) 

 DEKLICE 
(WU15) 

 

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  Trofeo Triveneto. 

LOKACIJA Kolodvorska pot, 5000 Nova Gorica 

  



START 
10:30  M45-54 + 55+master f2(30´´)f3 (40´) / 11:40 Dečki a  b c +Deklice  

WU 15 Esordienti m/ (30´´) f (30´) / 12: 40  Mlajši mladici allievi1 

anno(30´´) allievi2 anno m(30´´)/f 30´) / 13:40 Starejši mladinci + Ženske, 

junior + (30´´)donne master + donne junior + donne open (40´) / 14:50  

ME+MU23 + M-19-34, open +(30´´) master f1 (60´). 

ŠTARTNINA Višina startnine je 15€.  

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 Nova Gorica , Cesta IX korpusa 91, 5250 
Solkan 

IBAN: SI56 0475 0000 0547 713  (Namen: Ime in Priimek) 

PRIJAVE Prijave sprejemamo do 15.10. do 24:00 preko http://prijavim.se ali 

na  cx.novagorica@gmail.com  

KASNEJŠIH PRIJAV NE UPOŠTEVAMO ZARADI USKLAJEVANJA PRIJAV !  

S SEBOJ PRINESITE SPONKE ZA ZAPENJANJE ŠTEVILK.  

Dodatne INFO Miha Ukmar 041 733 299 ali na  cx.novagorica@gmail.com  

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

!!!  krmilo širine  max 60 cm !!!              

PISARNA DIRKE Caffe Bordo bar, Kolodvorska pot 8, 5000 Nova Gorica (Železniška 
postaja Nova Gorica). (PREVZEM ŠTEVILK).  

Pri prevzemu številk je obvezno priložiti izpolnjenj in podpisan obrazec COVID. 

S seboj prinesite sponke  za zapenjanje številk. 

SESTANEK VODIJ 
EKIP 

09:30;  Na kraju starta in cilja dirke. 

NAGRADE Podelitev po vsaki končani dirki posamezne kategorije.   

Po končani zadnji dirki sledi  podelitev a Slovenski pokal. 

Kraj: . Na kraju starta in cilja dirke. 

TEKMOVALNI 
PREDPISI 

Za vse kar ni določeno v tem razpisu velja Pravilnik KZS za ciklokros 
2019/2020 

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 Nastop na dirki je dovoljen le kolesarjem z veljavno licenco. 

 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 in sprehajanje  po progi  strogo prepovedana! 

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

 

http://prijavim.se 
mailto:cx.novagorica@gmail.com
mailto:cx.novagorica@gmail.com


 

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA: Dogodka se lahko udeležijo le zdrave osebe, 

brez znakov okužbe dihal (kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v 

žrelu, vročina glavobol) ali driske. Organizator bo izvajal ukrepe skladno z navodili in izdanim 

mnenjem NIJZ, ki so jih udeleženci obvezni upoštevati. Med pripravo, prihodom na startno mesto in 

po zaključku prireditve spoštujte oznake in navodila organizatorja ter ohranjajte medsebojno 

razdaljo, higieno kašlja in rok.  

 

 

 

Nova Gorica 07.09.2020     Kolesarski klub Nova Gorica 

       Organizacijski odbor  


