
 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO V 
KRATKEM KROSU 2021 

XCC  

DATUM: petek, 8.10.2021 
KRAJ: Ljubljana 
ORGANIZATOR: KD Rajd 
KRAJ: Ljubljana  
DISCIPLINA: Kratki kros / XCC 
 
KATEGORIJE: Mladinke, mladinci, članice in člani 
 
PRIJAVE: 
Predprijave so za vse kategorije preko portala www.prijavim.se 
Startnino je potrebno poravnati do srede, 6.10.2021 preko portala Prijavim.se. Naknadna plačila 
niso možna. 
 
ŠTARTNINA: 
Za vse kategorije znaša štartnina 25€. 
 
PRAVILA: 
Za državno prvenstvo štejeta le članski dirki. V članski kategoriji nastopajo kolesarji in kolesarke, ki 
sicer nastopajo v kategorijah do 23 let in elite. 
V kategoriji mladincev in mladink lahko nastopijo tako mlajši, kot starejši mladinci.  
 
Dovoljena je le uporaba gorskih koles. Širina plaščev ne sme biti ožja od 45mm. 
Za vse ostalo veljajo pravila KZS-OGK 2021.  
 
PROGA: 
Proga je dolga približno 600 metrom in poteka po razgibanem terenu. Dolžina dirke bo znašala 20 
do 25 minut za vse kategorije. Število krogov bo določeno po prvem odpeljanem krogu. 
 
PRIZORIŠČE: 
Tekmovanje se bo odvilo v Bike parku Ljubljana v Podutiku. Parkiranje bo mogoče v okolici 
prizorišča, prosimo za upoštevanje navodil redarjev. Parkiranje ni dovoljeno na avtobusni postaji in 
cestišču.  
Lokacija: https://goo.gl/maps/2PeJ6qKfTQPwEikA6 
 
V primeru slabega vremena in razmočenosti terena bo tekmovanje prestavljeno ali odpovedano. 
 
V skladu s pogoji NIJZ morajo tekmovalci in spremljevalci izpolnjevati PCT pogoj 
(prebolel/cepljen/testiran). 
 
URNIK: 
14:00 – 16:00: Prijave 
15:00 – 16:15: Trening 
16:15: Sestanek vodij ekip 
16:30: Štart mladink in žensk elite (DP) 
17:10: Štart mladincev 
17:50: Štart moških elite (DP) 
18:30: Podelitev 
 

http://www.prijavim.se/
https://goo.gl/maps/2PeJ6qKfTQPwEikA6


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. 
 
SODNIŠKA SLUŽBA 
Sodniki Kolesarske zveze Slovenije 
 
VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE 
Simon Erjavec, vodja tekmovanja (+386 51 204 505) 
Matjaž Budin, vodja proge (+386 40 464 820) 
 
PODATKI ORGANIZATORJA 
Kolesarsko društvo Rajd, Dergomaška ulica 61, 1000 Ljubljana 
Uradni zastopnik: Tine Mahkovec 
 
 

 


