
SloXcup/mladi
v gorskem kolesarstvu

»XC Energija Mengeš«
2.10.2015

DATUM TEKMOVANJA: 2. Oktober 2016
ORGANIZATOR: Športno društvo Energija
KRAJ: Mengeš, športni park pri Hotelu Harmonija
DISCIPLINA: cross-country - XCO
STARTNINA:
Za tekmovalce v kategoriji pokala mladih z licenco je štartnina brezplačna, za tekmovalce brez licence je cena enodnevne licence
oz. članske izkaznice KZS 10,00 EUR. Štartnina za kategorijo OPEN znaša 16,00eur
Kategorije pokala mladih so: U7, U9, U11, U13, U15 in U17 in mladinke
Pred prijave so za vse kategorije.
Za vse tekmovalce, ki se ne bodo prijavili v pred prijavah, se na dan tekmovanja zaračuna dodatnih 5,00 eur, k predvideni
startnini.
KATEGORIJE razpisane so naslednje kategorije po pravilniku KZS: pod 7 let deklice/ pod 7 let dečki / pod 9 let  deklice / pod 9 let
dečki/ pod 11 let dečki / pod 11 let deklice / pod 13 let dečki / pod 13 let deklice / pod 15 let dečki / pod 15 let deklice / mlajši
mladinci (U17) / mladinke /poganjalčki
PRIJAVA MORA VSEBOVATI:
Ime in priimek, letnico rojstva, številko in kodo licence, kategorijo in
ime kluba.
KASNEJŠE PRIJAVE PO ROKU NE SPREJEMAMO!
ODDAJA IN KONTROLA LICENC OB PRIJAVI!
DVIG STARTNIH ŠTEVILK:  (v tabeli spodaj)

Prijave do srede 28.09.2016 do
24. ure preko aplikacije:

www.prijavim.se

ČASOVNI POTEK DIRKE
Kategorija-

UCI Dolžina Prevzem
številk

Sestanek
vodij ekip Boks Start Podeli

tev

U7 10 min 12.30-13.30 13.30 13.50 14.00 16.45

U9 10 min 12.30-13.30 13.30 13.50
14.15

16.45

U11 15 min 12.30-13.30 13.30 14.30
14.40

16.45

U13 20 min 12.30-13.30 13.30 14.30 16.45

U15 35 min 12.30-14.00 13.30 11.45

15.15

16.45

U17 45 min 12.30-14.00 13.30 11.45 16.45

Mladinke 45 min 12.30-14.00 13.30 11.45 16.45

Open 45min 12.30-14.00 13.30 11.45 16.45

Poganjalčki 5min 12.30-14.00 13.30 13.00
16.20

16.45

Nagrade:
Prvi trije dobijo medalje
Podeljene bodo praktične nagrade
Mesto objave rezultatov:
na prireditvenem prostoru,
po končanem tekmovanju
posamezne kategorije, zvečer
pa na spletni strani organizatorja
Podelitve:
Podelitev priznanj bo izvedena po

urniku na štartno ciljnem prostoru.

VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE:
Mitja Tancik (predsednik kluba in vodja tekmovanja) 040 476 576
Evgen Pevec (tehnični vodja tekmovanja, proga) – 041 767 478
Ina Pevec (vodja prijavne službe) – 040 476 576

Naslov organizatorja:
Športno društvo Energija
Vir, Robova ul. 28
1230 Domžale
www.energijateam.com



OSTALO:
 Prijave za vse kategorije sprejemamo preko aplikacije www.prijavim.se do srede 28.9.2016 do 24. Ure.
 Plačilo startnine je možno na (TRR) bančni račun kluba. Račun bomo klubom poslali po pošti.
 Štartnina za tekmovalce, ki se prijavijo šele na dan tekmovanja, je 5,00 eur višja od predvidene.
 Dvig štartnih številk v prijavni službi za tekmovalce prevzame vodja oz. spremljevalec, za celotno ekipo in poravna štartnine

za vse skupaj.
 Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala na terasi hotela Harmonija (zunanji del gostilne), neposredno zraven

štartno-ciljnega prostora.
 S prevzemom startne številke tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, da tekmuje na lastno odgovornost. (za

mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec.)
 Kategorije U7, U9, U11, U13, U15, U17 in mladinke so oproščene startnine, če imajo tekmovalci licenco KZS. Če so brez

licence, je enodnevna licenca 22,00 eur, prijavljajo pa se prav tako v pred prijavah do roka.
 Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK za 2014.
 Sestanek vodij ekip bo pred začetkom tekmovanj, kot je navedeno v časovnici, na mestu prijav tekmovanja.
 Na tehnični coni in feedzoni je dovoljeno stati le klubskim delavcem.
 Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano. Tekmovalci si progo lahko ogledajo dan prej ali pa na dan tekme, a le

takrat, ko na progi ne bo potekalo tekmovanje. Prvi štart je tekmovanja je dovolj pozno na sporedu, da si lahko vsi
tekmovalci progo ogledajo pred začetkom!

 Obvezna je uporaba zaščitne čelade.
 Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni sodnik do 15 min. po

objavi rezultatov ob plačilu kavcije 15€.
 Zagotovljena je zdravstvena služba z reševalnim vozilom.
 Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil.
 Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. Tekmujete na lastno

odgovornost!

OPIS PROGE: Proga večinoma poteka po travi in makadamskih poteh, je pretežno ravninska in za vse kategorije nezahtevna.
Kategorije U15,U17in OPEN bodo zavile v gozd, kjer bo proga približno 700m potekala po trim stezi, gozdni poti, kjer jih bo čakal
en tehnično zahtevnejši vzpon in en strm vzpon, ter spust proti cilju.
Na progi bo organizirana ena »feedzona«, v bližini štartno ciljnega prostora, na makadamu, v dolžini 100m.
Proga na travnatem delu je ravninska, nekajkrat zavije skozi 1-2m visoke »hribčke«. Na progi je veliko ovinkov in pospeševanja.
Daljši krog, kjer gre proga tudi v gozd, ima en daljši vzpon, ki se vmes poravna, proti koncu vzpona pa sledi strm odsek v dolžini
50m. Spust v gozdu je tehnično nezahteven, a hiter, zato bo potrebna pazljivost.
Dostop do tekmovanja
Prireditev se bo odvijala v športnem parku, v Mengšu, pred Wellnes centrom Harmonija. Ko se pripeljete v Mengeš bo pot do
prizorišča označena, sicer pa je označena tudi pot do Harmonije, lahko pa za pot povprašate tudi mimoidoče, ki bodo znali
povedati, kje je Harmonija (fitnes, wellnes center,  bivši fit top). Ker se bo na isti dan odvijala cestna dirka v centru Mengša bo
potrebno za razliko od prejšnjih let uporabljati Mengeško obvoznico in iz vseh smeri najprej priti na južni uvoz v Mengeš nato
slediti oznakam za temo oz. za center Harmonija.
Iz smeri Kranja:
Iz smeri Kranja se pripeljete v Mengeš in pred Pšato zavijete levo ter sledite rečnemu kanalu, ko pridete do naslednjega križišča
zavijete levo in na naslednjem krožnem križišču desno v smeri Trzina. Nato sledite napotkom za dostop iz smeri Kamnika.
Dostop iz smeri Kamnika:
Ko se s Kamnika pripeljete po glavni cesti za Mengeš, vožnjo na krožnem križišču nadaljujete v smeri proti Trzinu. Na zadnjem
krožnem križišču Mengeške obvoznice zavijete desno in sledite oznakam za Harmonijo.
Dostop iz smeri Domžal (za tiste, ki prihajajo iz Litije,  štajerskega konca, Koroške):
Po glavni cesti za Mengeš do krožnega križišča kjer zavijete levo za Trzin in na naslednjem krožnem križišču desno in nato
sledite oznakam za tekmo oz. za Harmonijo
Dostop iz smeri Trzina (za tiste, ki prihajajo z Dolenjske, Primorske in Ljubljane):
Po glavni cesti za Mengeš do krožnega križišča kjer greste naravnost in nato sledite oznakam za tekmo oz. za Harmonijo.

Parkirišča!
Za ekipe in tekmovalce bo parkirišče zagotovljeno v bližini štartnega prostora, pred fitnessom Harmonija, kjer bodo tudi prijave in
center dogajanja.
Več informacij: www.energijateam.com / info@energijateam.com


