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Razpis 
 

ZA KOLESARSKO DIRKO 
   

B O Ž IČN I  C I K L O K R O S  
I D R I J A  –  L E D I N E  2 0 1 4  

  
 

Datum:  sobota, 20. december 2014 

Organizator:  Kolesarsko društvo SLOGA 1902 Idrija 

Kraj:   LEDINE 

Startnina:  predprijava (do 18.12. do 24.00)  10 EUR 
na dan prireditve (do 11.00)  15 EUR 

 

Predprijave preko spletnega portala www.prijavim.se do 18.12.do 24.00 

 

Kategorije:   
Ženske (enotna kategorija nad 15, 2000 in starejše) 

Mladinci (pod 19 let, 1997 - 2000) 

Dečki (pod 15 let, 2001 in mlajši) 

Deklice (pod 15 let, 2001 in mlajše) 

Moški 19 do 40 let (1976 – 1996; vključuje elite, U23 in amaterje) 

Moški nad 40 let (1975 in starejši)  

Urnik tekmovanja: 

12:00     ženske (nad 15) in mladinci (pod 19) 30min + krog 

15 min po cilju prve dirke  dečki in deklice (pod 15)   20min + krog   

15 min po cilju druge dirke moški (19 do 40 let in nad 40 let)  45min + krog 

 
Nagrade:   Medalje za najboljše tri v kategoriji 

Pisarna dirke:  Na startno cljnem prostoru od 10. ure dalje 

Točkovanje:  Zimska liga 2014/15 in Pokal Slovenije v ciklokrosu 2014/15 

Tekmovalni predpisi: 

 http://prijavim.se/uploads/PRAVILNIK_KZS_ZA%20CIKLOKROS%202014-2015.pdf 
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Ostale določbe: 

• Na dan tekmovanja mora poravnati vodja ekipe štartnino za vse prijavljene tekmovalce.  
• Sestanek vodij ekip bo 11:00 na štartno-ciljnem prostoru.  
• Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo. Številke prevzame vodja oz. 

spremljevalec ob plačilu štartnine za celotno ekipo, najpozneje uro pred začetkom 
tekmovanja.  

• Organizator si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence 
pravočasno obvestil. 

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

tretji osebi.  
• Vsak tekmovalec obvezno podpiše obrazec o prevzemu odgovornosti. 
• Ko prvi tekmovalec v kategoriji prečka cilj, je dirke konec. To pomeni, da tekmovalci, ki 

jih najhitrejši prehiti, kolesarijo do konca kroga v katerem prvouvrščeni prečka ciljno 
črto. 

 

Trasa dirke: 

Tehnično in fizično srednje zahtevna, primerna tudi za najmlajše. Podlaga: trava, kolovoz, 

makadam in asfaltna površina z lažjimi tehničnimi odseki. Dožlina kroga je cca 1,4 km 
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Dostop – GPS koordinate: 

 N 46.041541° 

 E 14.055361° 

 

 


