
   
 
 
 
 

 
                                                                                    

RAZPIS za kolesarsko tekmovanje 
 

CYCLO CROSS V DOLENJSKIH TOPLICAH 2021 
 

Dolenjske Toplice, nedelja 28. NOVEMBER 2021 ob 12:00 uri 
 

 Pokal Slovenije v Ciklokrosu (CX kolesa po pravilniku. Obvezna licenca 2021) 
 Zimska liga v Ciklokrosu (tekmuje se s ciklokros in MTB kolesi. Licenca ni potrebna) 

 

Trasa dirke:  Ciklokros bo potekal blizu naselja Škrile v Dolenjskih Toplicah. Proga bo krožna, dolžina 
kroga je 2,300 km. Trasa bo potekala po delu asfalta, makadama, a večinoma po 
travnatem terenu, s postavljenimi ovire, primerne za vse starostne kategorije od 
najmlajših do najstarejših.  

 

Prijave:  Prijave sprejemamo do 25.11.2021 do 24:00 preko http://prijavim.se . 
ali na dan dirke v pisarni dirke od 10:00 do 30 min pred prvim startom. Startnina znaša 
12 € v predprijavi in se poravna preko portala Prijavim.se, ter 15 € na dan prireditve ob 
prevzemu startne številke.) 

 

Pisarna dirke:  Pisarna dirke bo na startno-ciljnem mestu, na parkirišču podjetja Afit d.o.o.,  Močile 1, 
8350 Dolenjske Toplice. Številke prevzamete z izpolnjenim in podpisanim obrazcem za 
COVID. 

 

Kategorije: 
 
 
 

 
 

• Ženske: nad 19 let; letnik 2003 in starejše 
• Mladinke: 15-19 let, letnik 2004-2007 
• Deklice do 15 let: letnik 2008 in mlajše  

 • ČLANI (Licence ELITE in U23): moški od 19+ (2003 in starejši) 
• AMATERJI in MASTERS od 19 - 34 let: letnik 2003-1988 
• MASTERS od 35 – 44 let: letnik 1987-1978 
• MASTERS od 45 – 54 let: letnik 1977-1968 
• MASTERS 55+: letnik 1967 in starejši 
• Starejši mladinci: 17-18 let, letnik 2004-2005 
• Mlajši mladinci: 15-16 let, letnik 2006-2007 
• Dečki A: 14 let, letnik 2008 
• Dečki B: 13 let, letnik 2009 
• Dečki C: pod 13 let, letnik 2010 in mlajši 

Amaterji, mlajši od 19 let, nastopajo z ustreznimi tekmovalnimi kategorijami (Mladinci, Dečki). 

Po pravilniku se upoštevajo kategorije, ki jim kolesarji/kolesarke pripadajo od 1. januarja 
prihajajočega koledarskega leta. 

 

Urnik in 
dolžina proge: 

 Mesto starta bo na parkirišču podjetja Afit, proizvodnja in trgovina, d.o.o. - trgovina 
Petejan - ciciban https://bit.ly/3j8p2u8 
 

Kategorija Čas tekmovanja Start 

DEČKI 25 min + 1 krog 12:00 

DEKLICE 25 min + 1 krog 12:00 
MLAJŠI MLADINCI 35 min + 1 krog 12:30 

STAREJŠI MLADINCI 35 min + 1 krog 12:30 

ŽENSKE 35 min + 1 krog 12:30 

ČLANI (ELITE in U23) 50 min + 1 krog 13:20 
MASTERS 50 min + 1 krog 13:20 

 

 



   
 
 
 
 

 
                                                                                    

Sestanek 
vodij ekip: 

 
Tehnični sestanek bo ob 11:00 v pisarni dirke. 

 

Tekmovalni 
predpisi: 

 Tekmuje se po predpisih Pravilnika za ciklokros, pravilnikih UCI in KZS ter določilih tega 
razpisa. Tekmovalci so obvezani, da se odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. 
V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico spremembe tega 
razpisa. Tekmovanje šteje za Pokal Slovenije v ciklokrosu ter Zimsko ligo v ciklokrosu. 

 

 
Ostale 

odločbe: 

 
Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki 
si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam. Servisna cona za 
menjavo, popravilo in čiščenje koles bo na trasi ustrezno označena. V času tekmovanja 
je vožnja ostalih po progi prepovedana! 

 

 
Rezultati  in 
razglasitev:  

 
Razglasitev rezultatov in podelitev ob 14:40 na startno ciljnem prostoru (podjetje Afit 
d.o.o.). Rezultati bodo dostopni na spletni strani http://prijavim.se , KZS in na spletni 
strani organizatorja. 

 

Nagrade:  Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo pokale. 
Tekmovalci so po dirki vabljeni na malico. 

 

Pritožbe:  
Pri glavnem sodniku v 15 minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji 20 €. 

 

Organizator:  
Kolesarsko društvo Sprint Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto. 
https://www.sprint-nm.si/ , info@sprint-nm.si 
Informacije v zvezi z dirko lahko najdete na: Facebook strani kluba , na mailu: 
zvonemuhic@gmail.com, ali na GSM: 031-745-170 Zvone (vodja prireditve). 

 

 
UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA:  
 
Po trenutni zakonodaji je dovoljeno tekmovanje brez gledalcev! Dogodka se lahko udeležijo le tekmovalci 
in njihovi spremljevalci, mehaniki, trenerji.  
 
Vsi udeleženci naj bodo  brez znakov okužbe dihal (kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v mišicah in 
sklepih, bolečine v žrelu, vročina glavobol) ali driske in imajo izpolnjen pogoj PCT. Organizator bo izvajal 
ukrepe skladno z navodili in izdanim mnenjem NIJZ, ki so jih udeleženci obvezni upoštevati. Med pripravo, 
prihodom na startno mesto in po zaključku prireditve spoštujte oznake in navodila organizatorja ter 
ohranjajte medsebojno razdaljo, higieno kašlja in rok. 

 
                        


