
SLOVENSKI POKAL
XCO ZAVRŠNICA 2018 C2

DATUM: nedelja, 22.4.2018

ORGANIZATOR: KK ZAVRŠNICA

PRIZORIŠČE: Dolina Završnica, (Google maps)

DISCIPLINA: OLIMPIJSKI KROS/ CROSS COUNTRY/ XCO

ŠTARTNINA:
- Mlajše kategorije (U7, U9, U11, U13, U15 in U17): štartnine ni.

- Ostale kategorije: U-19, amaterji ter masterji 20 €, U-23 ter Elite 25 €
Tekmovalci v kategoriji ČLANOV ali U23, ki so na aktualni UCI lestvici uvrščeni med najboljših 100 so opravičeni
štartnine.
Tekmovalke v kategoriji ČLANIC ali U23, ki so na aktualni UCI lestvici uvrščene med najboljših 50 so opravičene
štartnine.

- Štartnina za prijave po 19.4.2018 znaša 5€ več kot v predprijavi.

nakazila za predprijave se morajo izvršiti na sledeči tekoči račun:
SI56 0510 0801 0462 218 – Abanka, sklic na številko 22042018, namen štartnina SLOXCUP

PRIJAVE DO ČETRTKA 19.4.2018 DO 24.00 na spletu:
www.prijavim.se

Prijave so možne na dan prireditve ob doplačilu 5€ zaradi pozne prijave. Ekipe, ki si želijo rezervirati prostor za parkiranje in
postavitev klubskih šotorov, naj do torka, 17.4.2018 pišejo na naslov: kkzavrsnica@gmail.com (pošljite podrobne dimenzije

želenega prostora)



VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE

ŽIGA BLATNIK, direktor tekmovanja (+386 31 648 452)
ROK GRILC, vodja proge (+386 41 386 773)
UROŠ HIRCI, vodja redarjev (+386 31 542 745)
LUKA DOLAR, koordinacija (+386 31 244 968)

Podatki organizatorja:
Kolesarski klub Završnica, Zabreznica 53 c, 4274 Žirovnica
E-pošta: kkzavrsnica@gmail.com
TRR:  SI56 0510 0801 0462 218 – Abanka, Davčna št.:  61012599

GLAVNI SODNIK:

Sodniki Kolesarske zveze Slovenije in UCI sodnik: Mr. Radu Zemianschi (Head Kommisar)
Podelitve se morajo VSI tekmovalci udeležiti v klubskih dresih!

NASTANITEV

Možne nastanitve v okolici – lastni dogovor:
Pension Török (link)
Zima sobe (povezava)
Fine Stay Apartment (povezava)
Hostel Jakelj (povezava)
Apartment Krek (povezava)
Gostišče Osvald
Nastanitve na Bledu (povezava)

OSTALO

ČASOVNI POTEK TEKMOVANJA

PETEK 20.4.2018 in SOBOTA 21.4.2018
Označena proga bo v PETEK po 15– uri, možen ogled v lastni režiji, na lastno odgovornost (cesta ne bo zaprta – prosimo za
razumevanje, ter hkrati prosimo za previdnost in nižjo hitrost). Po tekmi kategorije U-15 bo možen 30 minutni ogled velika kroga.

NEDELJA 22. 4. 2018

Kategorija
Prevzem

številk/prijave
Sestanek
vodij ekip Boks Krog Start Podelitev

U7 8:00 – 9:00 9:30 9:50 Kratki 1 10:00

13:00
U9 8:00 – 9:00 9:30 10:10 Kratki 2 10:20

U11 8:00 – 9:30 9:30 10:30 Srednji 10:40

U13 8:00 – 9:30 9:30 11:00 Srednji 11:10

U15 8:00 – 10:00 9:30 11:40 Srednji 11:50

Ženske Elite

8:00 – 11:30 11:30 12:20

Veliki 13:00

16:30

MLADINKE Veliki 13:01

Veterani/ke 1,2,3 Veliki 13:05

Amaterji/ke Veliki 13:05
:

Moški Elite, U23

8:00 – 13:00 13:30 13:50

Veliki 14:30

U19 Veliki 14:31

U17 Veliki 14:32



- Plačilo startnine je možno gotovinsko na dan prireditve v prijavni službi, ki bo odprta od 7:30 dalje na
štartno-ciljnem prostoru.

- Na dan tekmovanja so prijave 5 EUR višje (štartnina).
- Na dan tekmovanja mora vodja ekipe v prijavni službi plačati za vse prijavljene tekmovalce, tudi tiste,

ki niso prisotni ali ne bodo tekmovali, razen v primeru da predloži zdravniško potrdilo, ki se nanaša na
dotičnega tekmovalca/tekmovalko.

- Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo prevzame vodja oz. spremljevalec ob predložitvi
veljavnih licenc za celotno ekipo.

- Do štarta - proge bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati bo potrebno cestno prometne
predpise.

- S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa in da tekmuje na lastno
odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni
obrazec).

- Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK za 2018.
- Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano.
- 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.
- 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.
- Vsi tekmovalci morajo biti zavarovani za odgovornost, kar zagotavlja licenca UCI – KZS ali članska
izkaznica KZS.



OPIS PROGE

Proga poteka v dolini Završnice. Štart ob otroškem igrišču na prireditvenem prostoru v Završnici. Zanka po asfaltu pred
štartom. Mali in srednji krog potekata večinoma po travnatem in deloma gozdnem terenu, tudi po pesku. Proga je
srednje zahtevna, brez daljših vzponov. Velik krog ima srednje dolg vzpon po travniku in gozdu. Proga je primerna in
težavnostno prilagojena za vse kategorije. Velik krog je dolg 4,40 km. Velik krog ima 3 daljše vzpone po travniku, na
nekaterih odsekih so narejene tehnične ovire.

Izris kroga: Veliki
Razdalja: 4,40 km
Čas: 15-20min

Točno število krogov bo določeno pred samim tekmovanjem in je odvisno od vremenskih pogojev.

Višinski profil kroga ( skupno povečanje višine: 142 m)



REZULTATI IN PODELITEV

Mesto objave rezultatov: na prireditvenem prostoru, 15 min po končanem tekmovanju.

Za kategorije U7, U9, U11, U13, U15 bo podelitev ob 13:00, na prireditvenem prostoru.

Za vse ostale kategorije pa ob 16:30 na prireditvenem prostoru.

Za vse tekmovalce so na podelitvi obvezna klubska oblačila.

NAGRADNI SKLAD

POZICIJA
MOŠKI ŽENSKE STAREJŠI

MLADINCI
(U19)

STAREJŠE MLADINKE
(ELITE + U23 SKUPAJ) (ELITE + U23 SKUPAJ)

1. mesto 200 € 200 € 64 € 64 €

2. mesto 160 € 160 € 52 € 52 €

3. mesto 120 € 120 € 40 € 40 €

4. mesto 100 € 100 € 24 € 24 €

5. mesto 80 € 80 € 20 € 20 €

6. mesto 72 € 72 € - -

7. mesto 64 € 64 € - -

8. mesto 56 € 56 € - -

9. mesto 48 € 48 € - -

10. mesto 40 € 40 € - -

Ostale kategorije:
Praktične nagrade do 5. mesta


