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RAZPIS ZA XCO POKAL SLOVENIJE V KROSU 
  
  

DATUM: nedelja, 05. 09. 2021  

  

ORGANIZATOR: Kolesarski klub Črn trn, Lavričev trg 6a, 5270 Ajdovščina.  

  

KRAJ: Slovenija, Ajdovščina, ŠP Pale.  
  
DISCIPLINA: Olimpijski kros / XCO (po pravilniku KZS-OGK 2021) 

  
KATEGORIJE:  

 
• U7, U9, U11, U13 in U15 DEČKI 
• U7, U9, U11, U13 in U15 DEKLICE 
• HOBI (19 let in več) 
• HOBI ŽENSKE (19 let in več) 
• U17 MLAJŠI MLADINCI 
• U17 MLAJŠE MLADINKE 
• U19 MLADINKE 
• U19 STAREJŠI MLADINCI 
• VETERANI I (30 do 40 let), II (40 do 50 let), III (50 do 60 let) , IV (nad 60) 
• VETERANKE (30 let in več) 
• ŽENSKE U23 in ČLANICE 
• AMATERJI (19 do 30 let) 
• AMATERKE (19 do 30 let) 
• ČLANI 
• MLAJŠI ČLANI U23 
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Za dečke in deklice ter mlajše mladince in mladinke veljajo pravila in razporeditev, kot je 
določeno v Pravilniku nacionalnega pokala in državnega prvenstva v disciplini kros – mladi. 
V kategoriji Amaterjev tekmujejo vsi tekmovalci starejši od 18 let do vključno 29 let, ki v 
tekočem letu nimajo veljavne letne licence KZS za kategorije U19, U23, članov. Za nastop na 
tekmovanju si morajo priskrbeti licenco AMATER pri KZS, brez licence lahko nastopijo le v 
kategoriji HOBI s člansko izkaznico Kolesarske zveze Slovenije (bela 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 KZS. 
 
  
URNIK TEKMOVANJA:  

Nedelja, 05. 09. 2021 
 

XCO 
Kategorija Prevzem številk 

/prijave 
Sestanek vodji ekip Boks Krog Štart Poligon Podelitev 

U7 7:30 – 9:00 9:30 9:50 Mali 10:00 10:55 

13:00 

U9 7:30 – 9:00 9:30 10:10 Mali 10:20 10:55 

U11 7:30 – 9:30 9:30 10:30 Mali 10:50 9:00 

U13 7:30 – 9:30 9:30 11:00 Mali 11:20 9:00 

U15 7:30 – 10:00 9:30 11:40 Mali 11:50 -------- 

 

Članice & U23 

7:30 – 11:00 12:00 12:45 Veliki 

13:00 -------- 

16:45 

Mladinke U19 & U17 13:01 -------- 

Veterani/ke 1, 2, 3, 4 13:02 -------- 

Amaterji/ke 13:03 -------- 

Člani & U23 

7:30 – 12:00 12:00 14:30 Veliki 

14:45 -------- 

Mladinci U19 14:46 -------- 

Mlajši mladinci U17 14:47 -------- 
  
  

PREDPRIJAVE:  
 
Zaradi omejitve števila ljudi na prireditvenem prostoru v sladu z NIJZ priporočili, lahko tekmovalca spremlja 
po 1 spremljevalec! 
 

Sprejemamo do petka, 03. 09. 2021, do 24:00 na portalu prijavim.se (https://prijavim.se)   
  
Sprejete bodo vse  predprijave, ki vsebujejo naslednje podatke: 1. Ime, priimek tekmovalca, 2. klub, 3. 
tekmovalna kategorija, 4. datum rojstva, 5. številka licence, 6. koda licence. Prosimo da podatke v prijave navedete 

pravilno/ prepišete z veljavne licence.  
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PRIJAVNINA:  
 
Plačilo prijavnine tekmovalec opravi preko spletne strani www.prijavim.se. Tekmovalci brez licence poleg 
prijavnine plačajo še znesek za kritje KZS članske kartice(16€), oz. zavarovanja, namesto licence pa za 
identifikacijo prijavni službi oddajo veljavni osebni dokument.  
 
0 € kategorije mladih U7, U9, U11, U13, U15 in U17 z veljavno licenco 
20 € U19, amaterji in veterani z licenco v predprijavi do 3. 9. 2021, 24:00 
25 € Člani in U23 v predprijavi do 3. 9. 2021, 24:00, 
Štartnine ne plača prvih 100 tekmovalcev na lestvici UCI člani / U23, ter prvih 50 tekmovalk na lestvici UCI 
članice / U23 
16 € dodatno doplačilo (zavarovanje) za nelicencirane tekmovalce 
Prijavnina za prijave po 3. 9. 2021 znaša 5 € več kot v predprijavi!!! 
  

NAGRADNI SKLAD: denarne in praktične nagrade, določene po pravilniku KZS.  

  

PROSTOR ZA EKIPE: na cesti ob pump progi ter parkiriščih ŠC Pale (en kombi ter šotor 3x3m)- 

rezervacije niso potrebne.  
  

MESTO OBJAVE INFORMACIJ TER REZULTATOV: oglasna deska v ciljni areni in v 

območju starta.  
  

VODJA TEKMOVANJA: Sebastjan Kodele.  
  

KONTAKTI: xc@crntrn.com ali 040 236 941 (Sebastjan), 040 822 220 (Klavdij), 040588940 (Matija).  
  
  

DODATNA OPOZORILA:  
 Mladoletni tekmovalci morajo ob prevzemu številke predložiti podpisano izjavo skrbnika, ki navaja, da tekmovalec tekmuje 

na njihovo odgovornost (predpripravljene izjave bodo na voljo tudi pri prijavni službi, kjer jih lahko skrbniki podpišejo v 
času prijav).  

 Dvig štartnih številk s čipi v prijavni službi prevzame za celotno ekipo vodja oz. spremljevalec ob predložitvi 
veljavnih licenc za celotno ekipo. Po vračilu številk se vrne licence.  

 Tekmovalci tekmujejo na tekmi na lastno odgovornost. Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec 
povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.  

 Čip s štartno številko se po končani dirki vrne organizatorju. Tekmovalci so odgovorni za vračilo čipov. 
 Obvezna je uporaba zaščitne čelade. 
 Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni sodnik do 

10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20 €. 
 Zagotovljena je zdravstvena služba in zdravnik v startno ciljnem prostoru. 
 Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil. 
 Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano! 
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PRENOČIŠČA:  
 
AVTOKAMP POLICE:  http://www.zs-ajdovscina.si  
HOTEL GOLDCLUB: http://www.hotelgoldclub.eu/hotel.php  

MLADINSKI HOTEL v Palah: www.hostel-ajdovscina.si  
 
 

PROGA:  
 
Proga poteka na področju ŠC Pale in mini kolesarskega parka Frutabela ter na področju Škola nad Ajdovščino.  
Velik krog je dolg  4km z višinsko razliko 110m. Poteka po gozdnih poteh, odprtih enoslednicah nad 
Ajdovščino s kamnitimi odseki ter po objektih mini bike parka Frutabela.  Proga je srednje tehnično zahtevna 
in razgibana. Na progi bo organizirana ena »feedzona«, v bližini štartno ciljnega prostora v dolžini cca 100m. 
Krajši krog za nižje kategorije bo v celoti speljan na področju mini bike parka Frutabela v Palah. Točen potek 
proge število krogov bo določeno pred samim tekmovanjem in je odvisno od stanja proge in vremenskih 
pogojev. 
 
 

 
 

VLJUDNO VABLJENI!  
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