
                                                                                                              

 

 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO        
 XCO KRVAVEC 2018                         

 

DATUM:   Nedelja, 22.7.2018 
 
ORGANIZATOR: Športno drustvo BAM.Bi, Trboje 149, 4000 Kranj 
 
PRIZORIŠČE:     Krvavec 
 
DISCIPLINA:             OLIMPIJSKI KROS/ CROSS COUNTRY/ XCO  
 

 

 
 
PRIJAVE: 
Pred-prijave so možne do četrtka 19.7.2018 do 24.00 preko spletne strani www.prijavim.se. 
Po izvedeni prijavi boste prejeli navodilo za izvedbo plačila. V primeru, da potrebujete dodatne informacije, pokličite 041-
855-782 ali pa pošljite e-mail na naslov info@prijavim.se. 
TRR za nakazilo: IBAN SI56 6100 0001 0262 656 BIC/Swift: HDELSI22 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) 
Namen: Ime in priimek_DP Krvavec  / sklic: 22072018 

 
 

ČASOVNI POTEK TEKMOVANJA 

 PETEK 20.7.2018 in SOBOTA 21.7.2018 
Proga bo označena v petek, 20.7.2018 po 15 uri. Ogled proge bo na lastno odgovornost.  

 

 

 
NEDELJA 22. 7. 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 Veliki  11:50 

OGLED PROGE Za vse kategorije s startom po 13.00 12.30  

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 13:06 
: 

Moški Elite, U23 

8:00 – 13:00 13:30 13:50 

Veliki  14:30 

U19 Veliki  14:31 

U17 Veliki  14:32 

 

http://www.prijavim.se/
mailto:info@prijavim.se


                                                                                                              

 

 
 
STARTNINA: 

- Mlajše kategorije (U7, U9, U11, U13, U15 in U17): BREZPLAČNA STARTNINA  
 

- 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 ne plačajo startnine. 
Tekmovalke v kategoriji ČLANIC ali U23, ki so na aktualni UCI lestvici uvrščene med najboljših 50 ne plačajo startnine.  

 

Startnina po 19.7.2018 znaša 30€. 
 
 

VODSTVO TEKMOVANJA IN  INFORMACIJE 
 

Vodja tekmovanja:   Anže Bizjak +38631292039 
Vodja proge:             Gašper Budkovič +38640226257 

 
GLAVNI SODNIK: 

 

Sodniki Kolesarske zveze Slovenije. 
 

NASTANITEV 
 

Možne nastanitve:  
Hotel Krvavec https://www.rtc-krvavec.si/si/hotel-krvavec (neposredno ob startno ciljnem prostoru) 
 

 

OSTALO 
 

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

- 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 starta - 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 z diskvalifikacijo. 
- 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. 

https://www.rtc-krvavec.si/si/hotel-krvavec


                                                                                                              

 

 

OPIS PROGE 
 

 

Startno-ciljni prostor bo pred hotelom Krvavec.  Trasa  bo potekala po prvem delu bike park proge Panorama in Jezerca 
do Kriške planine, nato sledi krajši a strm vzpon in nato spust po spodnjem delu  proge Panorama. Najdaljši vzpon nazaj 
proti štartno ciljnem prostoru poteka po progi Bambino in sicer v nasprotni smeri običajne uporabe. Dolžina kroga je 
3,5km z višinsko razliko 150m. 

 

Za mlajše kategorije bo krog primerno prilagojen. 

 

 
 
 
 

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, za vse ostale kategorije pa ob 16:30 na 

prireditvenem prostoru.  

Za vse tekmovalce so na podelitvi obvezna klubska oblačila. 

Po končani podelitvi bo skupinsko fotografiranje vseh nosilcev majic državnega prvaka. 


