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XC LEŠE 2018 – 
SLOVENSKI POKAL V 
KROSU ZA MLADE 

RAZPIS  

 
 

 
 

 
 

 

Osnovne informacije  
DATUM TEKMOVANJA: 9.9. 2018 
ORGANIZATOR: ŠPORTNO DRUŠTVO LEŠE – KOLESARSKA SEKCIJA KOLOVRAT 
KRAJ: LEŠE (PREVALJE) ŠPORTNO IGRIŠČE LEŠE 
DISCIPLINA: OLIMPIJSKI KROS, CROSS COUNTRY, XCO 

Prijave in štartnina  
STARTNINA: 
Kategorije kros pokala mladih so: 

    U7 dečki (do 7 let) 
    U7 deklice (do 7 let) 
    U9 dečki (od 7 do 9 let) 
    U9 deklice (od 7 do 9 let) 
    U11 dečki (od 9 do 11 let) 
    U11 deklice (od 9 do 11 let) 
    U13 dečki (od 11 do 13 let) 
    U13 deklice (od 11 do 13 let) 
    U15 dečki (od 13 do 15 let) 
    U15 deklice (od 13 do 15 let) 
    U17 mlajši mladinci (od 15 do 17 let) 
    U17 mlajše mladinke (od 15 do 17 let) 
    Mladinke (od 17 do 19 let) 

za tekmovalce z licenco štartnine ni, za kategorijo OPEN je štartnina 15 €, za 
tekmovalce brez licence znaša članarina za KZS 10€, ki mora biti obvezno poravnana 
- Štartnina za prijave po 20.6.2018 znaša 5€. 



PRAVILNIK NACIONALNEGA POKALA IN DRŽAVNEGA PRVENSTVA KZS – OGK

2
www.kolesarska-zveza.si 

 

 

 
 
 

 

PRIJAVE DO SREDE 20.6.2018 DO 24ih prek aplikacije: 
www.prijavim.se 

Predprijave so obvezne za vse. V primeru prijave na dan tekmovanja je štartnina 5 €. 
 
PRIJAVA MORA VSEBOVATI: 
Ime in priimek, letnico rojstva, UCI kodo, kategorijo in ime kluba. 

 
ODDAJA IN KONTROLA LICENC OB PRIJAVI! 
DVIG STARTNIH ŠTEVILK: (v tabeli spodaj) 

 
Prijave so možne na dan prireditve ob doplačilu 5€ zaradi pozne prijave. 

 ČASOVNI POTEK DIRKE 

  SOBOTA 23.6.2018  

Kategorija            Trajanje tekme             Prevzem številk/prijave Boks Start  
 
 

U7,                      10 min                            8.00 –9.30                               9.50                    10.00 
 

 
U9                       10min                             8.00 – 9.30                              10.10                  10.20 

 

 
U11                     15 min                            8.30 – 9.30                               10.30                  10.40 

 
 

U13                     20 min                            8.30 -  10.00                            11.00                  11.10 
 
 

U15                     35 min                            8.30 – 10.00                            11.30                  11..40 
 
 

U17                     45 min 
U17 ml.mladinke   45 min                            8.30 – 10.00                            12.15                  12.25 
U19 mladinke    45 min 
OPEN                 45 min 

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

  Podelitev in sestanek vodij ekip  

Sestanek vodij ekip bo za vse tekme ob 9.30 na štartno-ciljnem prostoru. 
Uradna razglasitev zmagovalcev bo pred Domom športnega društva Leše (kjer je tudi 
prijavno mesto) pol ure po zaključku zadnje tekme (predvidoma ob 13.00). 
Najboljši v posameznih kategorijah prejmejo praktične nagrade. 
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VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE:
Uroš Kresnik 041 437 337 
Damjan Kalčič 070 929 950 
Naslov organizatorja: 

ŠD LEŠE, Leše 25b 2391 Prevalje, Slovenija 
e-mail:  uros.kresnik@gmail.com 

GLAVNI SODNIK: Kramberger Peter
DELEGAT: Tancik Mitja 

 

 
Podelitve se morajo VSI tekmovalci udeležiti 
v klubskih dresih! 

NASTANITEV: 
    Udeleženci tekmovanja lahko koristijo prenočišča: Gostišče Krivograd;  www.krivograd.si 

OSTALO: 
 Plačilo štartnine je možno gotovinsko na dan prireditve v prijavni službi, ki bo odprta od 8.00 

dalje na štartno-ciljnem prostoru. 
    Na dan tekmovanja so prijave 5 EUR (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 oziroma članskih izkaznic KZS za celotno ekipo. 

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

 S plačilom štartnine 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 leto 2016. 
    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 15 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. 

OPIS PROGE: 
Razgibana in tehnično srednje zahtevna, primerna za vse kategorije. 
Točno število krogov bo določeno pred samim tekmovanjem in je odvisno predvsem od stanja proge 
in vremenskih pogojev. 

 


