Razširjeni odbor za gorsko kolesarstvo in BMX (v nadaljevanju OGK) je na osnovi 5. alineje
2. odstavka 7. člena Pravilnika za gorsko kolesarstvo in BMX na svoji seji, dne 28. 3. 2012
sprejel:

PRAVILNIK NACIONALNEGA POKALA IN DRŽAVNEGA
PRVENSTVA V DISCIPLINI KROS ZA LETO 2012

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta pravilnik določa pravila in postopke za vse sodelujoče na tekmah Slovenskega pokala in
Državnih prvenstev v krosu. Pravila, ki jih predpisuje OGK, prično veljati na osnovi
kandidature organizatorja za izvedbo tekmovanja takoj po uvrstitvi tekme v koledar za
sezono 2012.
2. člen
Za vse, česar ta pravilnik ne določa, se uporablja: Pravila UCI – 1. del: Splošna pravila (rev.
1. 10. 2011), Pravila UCI – 4. del: Gorsko kolesarstvo (rev. 1.5. 2011), Pravilnik za gorsko kolesarstvo in
BMX ter sklepi (določbe) OGK.
II.

RAZPIS
3. člen

Razpis mora organizator tekme dostaviti najkasneje 30 dni pred pričetkom tekme na OGK, ki
ga razpošlje vsem registriranim klubom v Sloveniji in objavi na spletnih straneh.
4. člen
Razpis se objavi na enotnem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Organizator na obrazcu
za razpis izpolni vse zahtevane podatke.
V kolikor organizator ne pošlje razpisa na OGK v predpisanem roku ali je razpis neustrezen
in ne vsebuje predpisane vsebine, lahko OGK tekmi še pred pričetkom tekme odvzame
naslov "tekma Slovenskega pokala".
5. člen
V kolikor kolesarski klub prijavi tekmovanje v koledar, pa ga ne izvede, se ga kaznuje z
denarno kaznijo 500,00 EUR ter prepovedjo vpisa v koledar za naslednje leto.
Organizator mora v primeru, da zaradi objektivnih razlogov odpove tekmovanje, ki je vpisano
v letni koledar, le to pisno odpovedati 30 dni pred napovedanim datumom.
Odpoved je treba poslati na KZS in obvestiti vse klube. V nasprotnem primeru se ga kaznuje
z denarno kaznijo 150,00 EUR. Objektivne razloge za odpoved dirke ugotavlja OGK.

III.

KATEGORIJE, STARTNINE IN PRIJAVE
6. člen
(Kategorije)

Kategorije za kros so:
U7, U9, U11, U13 in U15 dečki (do letnik 1998 in mlajši)
U7, U9, U11, U13 in U15 deklice (do letnik 1998 in mlajši)
HOBI (letnik 1993 in starejši)
HOBI ŽENSKE (letnik 1993 in starejše)
U17 mlajši mladinci (letnik 1996 in 1997)
MLADINKE (letnik od 1994 do 1997)
U19 starejši mladinci (letnik 1994 in 1995)
VETERANI I (letnik od 1973 do 1982), II (letnik od 1963 do 1972), III (od 1962 in
starejši)
VETERANKE (od letnik 1982 in starejše)
ŽENSKE U23 in elite (letnik 1993 in starejše)
AMATERJI A (letnik 1993 in starejši)
AMATERKE (1993 in starejše)
ELITE (letnik 1989 in starejši)
MLAJŠI ČLANI U23 (letnik od 1993 do 1990)
Za dečke in deklice ter mlajše mladince in mladinke veljajo pravila in razporeditev kot je
določeno v Pravilniku nacionalnega pokala in državnega prvenstva v disciplini kros – mladi
za leto 2012.
Na vseh tekmovanjih sta kategoriji mlajših (U17) in starejših (U19) mladink združeni, razen v
primeru, da je število tekmovalk v posamezni kategoriji U17 ali U19 več kot 5 (pet) in da so
tekmovalke vsaj iz treh različnih klubov.
V kategoriji Amaterjev tekmujejo vsi tekmovalci, ki v tekočem letu nimajo veljavne letne
licence KZS za kategorije U19, U23, Elite ali Masters. Za nastop na tekmovanju si morajo
priskrbeti enodnevno licenco.
V kategoriji Hobi lahko tekmujejo tekmovalci z licenco kolesar turist in vsi nelicencirani
tekmovalci, ki si morajo na dan tekme priskrbeti enodnevno licenco.
V kategoriji Hobi lahko tekmujejo tekmovalci z licenco kolesar turist in vsi nelicencirani
tekmovalci, ki si morajo na dan tekme priskrbeti enodnevno licenco. Enodnevna licenca ni
potrebna za tekmovalce,ki imajo za tekoče leto veljavno člansko izkaznico KZS.
7. člen
(Startnina)
Startnina za vse licencirane tekmovalce, ki jih obravnava Pravilnik nacionalnega pokala in
državnega prvenstva v disciplini kros – mladi za leto 2012 (od U7 do vključno U17 in
mladink) je brezplačna.
Štartnina za tekmovalca na tekmah slovenskega pokala v krosu, ki se na tekmovanje prijavi
v roku, ki je določen v 8. členu tega pravilnika, je 15,00 EUR. Tekmovalec, ki se na tekmo
prijavi na dan tekmovanja, plača startnino v znesku 20,00 EUR.
Štartnina za tekmovalce v kategoriji HOBI, ki se na tekmovanje prijavi v roku, ki je določen v
8. členu tega pravilnika, je 5,00 EUR. Tekmovalec, ki se na tekmo prijavi na dan tekmovanja,
plača startnino v znesku 10,00 EUR.

Tekmovalci brez licenc morajo organizatorju plačati dodatek k štartnini (od U7 do vključno
U17, štartnino) – dnevno licenco v znesku 11,20 EUR. Dnevna licenca vključuje stroške
zavarovanja.
Tekmovalci v kategoriji ELITE ali U23, ki so na aktualni UCI lestvici uvrščeni med najboljših
100 so opravičeni štartnine.
Tekmovalke v kategoriji ELITE ali U23, ki so na aktualni UCI lestvici uvrščene med najboljših
50 so opravičene štartnine.

8. člen
(Prijave)
Prijave sprejema organizator tekmovanja. Do organizatorja morajo prispeti najkasneje dva
dni pred pričetkom tekmovanja, to je zadnji petek pred tekmovanjem do 12.00 ure. Prijave
so možne tudi na dan tekmovanja.
Prijava mora vsebovati ime in priimek tekmovalca, ime kluba, kategorijo in številko licence.
Prijave so pisne (po pošti, faksu ali elektronski pošti).
Dvig številk mora biti zagotovljen vsaj dve uri pred startom.

IV.

ŠTARTNE ŠTEVILKE
9. člen

Štartne številke priskrbi OGK. Uporabljajo se za kategorije slovenskega pokala in državnega
prvenstva v krosu.
Reklamo na startnih številkah slovenskega pokala in državnega prvenstva lahko objavi
izključno OGK. Za ostale kategorije, ki jih organizator morebiti razpiše, uporablja svoje
številke.
Organizator lahko po predhodnem dogovoru z OGK uporabi tudi samo svoje številke.
V kolikor je v posameznih kategorijah več tekmovalcev, kot je predvideno štartnih številk, se
presežnim tekmovalcem izdajo štartne številke predvidene za ostale kategorije.
Štartne številke organizator 3 delovne dni pred tekmo prevzame v prostorih KZS.
Organizator je dolžan vrniti štartne številke KZS najkasneje drugi delovni dan po tekmovanju.
V kolikor katera od štartnih številk manjka ali je poškodovana, mora organizator o tem po
elektronski pošti takoj obvestiti KZS. V primeru manjkajoče številke ali njene poškodbe
organizator, ki je številko uporabljal, krije stroške izdaje nove štartne številke (2,00 EUR +
DDV).

Štartne številke so za kategorije Slovenskega pokala v krosu so razdeljene po naslednjem
sistemu:

ŠTEVILKE

KATEGORIJA

1 – 99
101 – 199
201 – 249
251 – 299
301 – 349
351 – 399
401 – 449
451 – 499
1 – 29 (rumena tablica, črne številke)
30 – 59 (rumena tablica, črne številke)
60- 79 (rumena tablica, črne številke)
80 – 89 (rumena tablica, črne številke)
90 – 119 (rumena tablica, črne številke)
120 – 129 (rumena tablica, črne številke)
130 – 169 (rumena tablica, črne številke)
170 – 179 (rumena tablica, črne številke)
180 – 200 (rumena tablica, črne številke)

elite
U23
starejši mladinci U19
mlajši mladinci U17
ženske (elite in U23)
mladinke U17 in U19
masters I, II, III
amaterji
U7 dečki in deklice
U9 dečki in deklice
U11 dečki
U11 deklice
U13 dečki
U13 deklice
U15 dečki
U15 deklice
Hobi

Tekmovalec (ali njegov trener oziroma spremljevalec) ob prevzemu startne številke
organizatorju predloži licenco. V kolikor tekmovalec licence nima, predloži osebni dokument.
V času tekmovanja so predloženi dokumenti pri organizatorju vse do vračila startnih številk.
Organizator lahko na štartne številke za namestitev na krmilo doda nalepke s priimki
tekmovalcev.
Na treningu morajo tekmovalci nositi štartne številke na krmilu, priporočeno pa je, da tudi na
hrbtu.
Če tekmovalci po tekmovanju številk ne vrnejo ali jih vrnejo poškodovane, organizator
tekmovalcu zaračuna stroške izdelave nove številke.
V.

URNIK TEKMOVANJA
10. Člen

Na dan tekmovanja so aktivnosti določene z urnikom, ki je dokončen in enoten in mora biti
natančno določen v razpisu. Ta urnik določa samo aktivnosti za kategorije Slovenskega
pokala v krosu, tekmovanja v ostalih kategorijah pa lahko organizator izpelje pred ali po
omenjenem tekmovanju. Organizator je dolžan upoštevati, da med prvim štartom in
podelitvijo ne sme miniti več kot štiri ure.
Urnik prireditve je podan v tabeli.
Kategorija

Prevzem številk
oz. oddaja licenc

Sestanek
vodij ekip

Boks

Štart

Dečki, deklice (U7)
Dečki, deklice (U7, U9, U11)
Dečki, deklice (U13, U15)
Hobi moški in ženske
Ženske (U23 in Elite)
Mladinke (U17 in U19)

8.00 – 8.45
8.00 – 8.45
8.30 – 9.30
8.30 – 9.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30

8.45
8.45
9.30
9.30
10.30
10.30

9.00
9.15
9.45
9.45
10.45
10.45

9:15
9:30
10.00
10.02
11.00
11.00

Predvidena
uradna
podelitev
13.15
13.15
13.15
13.15
15.30
15.30

9.30 – 10.30
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30

Veterani, Veteranke
Amateriji, Amaterke
Elite
Pod 23
St.mladinci (U19
Ml.mladinci (U17)

10.30
10.30
12.30
12.30
12.30
12.30

10.45
10.45
12.45
12.45
12.45
12.45

11.00
11.00
13.00
13.00
13.00
13.00

15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30

Sestanek vodij ekip je pol ure (30 minut) pred startom posameznih kategorij, vodi ga tehnični
delegat, udeležijo pa se ga tudi glavni sodnik, vodja tekmovanja in vsi vodje ekip. Na tem
sestanku se obvesti vodje ekip o morebitnih posebnostih proge, premikom urnika in ostalem.
Štartni vrstni red po kategorijah na posameznem štartu je enak zaporedju v zgornji tabeli.

VI.

PROGA IN TEKMOVALIŠČE
11. člen
(Proga)

Dolžina proge je lahko različna od kategorije do kategorije, vendar mora biti potek in dolžina
posameznega kroga za vse kategorije Slovenskega pokala enaka, za ostale kategorije
tekmovalcev pa je lahko spremenjena, praviloma lažja.
Proga mora biti vozna tudi v primeru dežja ali v primeru, da je razmočena in blatna.
Dolžina tekem (čas zmagovalca):
U19
Mladinke
U23 moški in ženske
Elite moški in ženske
Veterani
Amaterji
Hobi

min 1:00 max 1:15
min 1:00 max 1:15
min 1:15 max 1:30
min 1:30 max 1:45
min 1:15 max 1:30
min 1:00 max 1:15
35 minut

Priporočljiva dolžina enega kroga je 4 do 6 km.
12. člen
(Tekmovališče)
Organizator mora za delo strokovnih ekip zagotoviti pokrit prostor z mizo in stoli za prijavno
službo, ki ne sme biti oddaljen več kot 200 metrov od starta in pokrit prostor z mizo, stoli in
električnim priključkom za računalnik časomerilca. Ta prostor mora biti neposredno ob ciljni
črti in zaščiten pred gledalci in ostalimi udeleženci tekme. V vsakem trenutku mora biti
sodnikom zagotovljen neoviran pogled na zadnji del proge in ciljno črto. Priporočeno je, da je
ta prostor dvignjen nad gledalce.
VII.

ŠTARTNA PROCEDURA
13. člen
(Boksi)

Boksi morajo biti pripravljeni v skladu s pravili UCI in morajo biti v bližini štartnega prostora.
Pot v štartni boks mora potekati samo po eni poti in to iz nasprotne smeri, kot je štartno ciljna
črta. Pot ne sme voditi preko štartno - ciljnega prostora. Iz boksa vodi samo ena pot do

štartne črte. Na izhodu iz boksa je pozicioniran organizator, ki spušča tekmovalce po
vrstnem redu, ki jih določa ta pravilnik v točki štartne pozicije. Tekmovalci morajo biti v boksih
15 minut pred štartom.
14. člen
(Štartne pozicije)
Tekme, ki niso rangirane po UCI: Startne pozicije se izvajajo na osnovi veljavne razvrstitve v
nacionalnem pokalu posamezne kategorije. Predprijavljeni tekmovalci, ki so uvrščeni na
lestvici UCI, se uvrstijo za domače tekmovalce po svoji uvrstitvi na trenutno veljavni lestvici.
Sledijo predprijavljeni domači tekmovalci brez točk slovenskega pokala in predprijavljeni
tekmovalci brez točk na lestvici UCI po vrstnem redu prijav, nato vsi naknadno prijavljeni po
vrstnem redu prijav.
Moške ELITE in U23 kategorij se na štart kliče po posebej vodeni lestvici, ki se točkuje na
podlagi generalne uvrstitve obeh kategorij skupaj v pokalu.
Tekme UCI kategorij: Štartne pozicije se izvajajo na osnovi trenutno veljavne razvrstitve na
lestvici UCI.

15. člen
(Štart)
Start izvedejo sodniki in sicer pet štartov, kot je razvidno iz urnika tekmovanja, ki je na osnovi
pravilnika natančno določen v razpisu.
VIII.

RAZGLASITVE IN NAGRADE
16. člen

Razglasitev se vrši v skladu z urnikom tekmovanj.
Po končanem tekmovanju zadnje kategorije se v roku 30 min na vidnem mestu izobesijo
neuradni rezultati. Čas za pritožbe je 10 minut. V eni uri po prihodu zadnjega tekmovalca v
cilj se izobesijo uradni rezultati in izvede razglasitev.
Razglasitveni oder, ki je osnova vsake dobre razglasitve, mora biti dovolj visok, da so
tekmovalci dobro vidni vsem gledalcem. Oder ne sme biti oddaljen od ciljne črte več kot 50
metrov.
Organizator je dolžan podeliti VSAJ minimalne denarne nagrade tekmovalcem,
zmagovalcem kategorij mora podeliti pokale ali podobne trofeje. Nagradni sklad znaša
1060,00 EUR

Kategorija

Moški (Elite + U23)
Ženske (Elite + U23)
St. mladinci (U19)
Mladinke (U19 in U17)

1. mesto

2.mesto

3.mesto

4.mesto

5.mesto

160
80
50

120
50
30

80
30
20

Praktična nagrada

Praktična nagrada

Praktična nagrada

Praktična nagrada

Praktična nagrada

Praktična nagrada

Praktična nagrada

Praktična nagrada

Praktična nagrada

Praktična nagrada

Praktična nagrada

V primeru, da OGK zagotovi »Majico vodilnega« v pokalu, jo mora organizator podeliti po
razglasitvi vsake kategorije. Imetnik majice jo mora nositi na naslednji tekmi. Klub lahko na
majico doda sponzorje vendar ne smejo biti v nasprotju z obstoječim. Majica je rumene barve
in se podeljuje v krosu za kategorije: moški Elite, moški Pod 23, Ženske Elite in U23,
Mladinke, Starejši mladinci, Mlajši mladinci.

Za prve tri tekmovalce v kategoriji mladih (do vključno kategorij U17 in Mladink) OGK priskrbi
medalje. Organizator zagotovi praktične nagrade za prvih pet v kategorijah pokala mladih.

IX.

TOČKOVANJE
17. člen

(točkovanje tekmovalcev)

Za pripravo rezultatov in točkovanje tekmovalcev je že takoj po zaključku tekme zadolžena
ekipa za izvedbo tekmovanja za slovenski pokal in državno prvenstvo v krosu ali oseba
zadolžena za točkovanje.
Točkovanje vseh kategorij poteka po točkovalni tabeli. V končnem razporedu se točke
razdelijo po sistemu:
Mesto
Točke
Mesto
Točke

1
25
11
10

2
22
12
9

3
20
13
8

4
18
14
7

5
16
15
6

6
15
16
5

7
14
17
4

8
13
18
3

9
12
19
2

10
11
20
1

18. člen
(točkovanje klubov)
Vodi se točkovanje klubov v slovenskem pokalu kros.
V disciplini za razvrstitev klubov štejejo vse uvrstitve tekmovalcev iz enega kluba, ne glede na
kategorijo ali številčnost, brez črtanja rezultatov. Za izračun se uporabljajo iste točke kot za posamično
razvrstitev.

19. člen
(točkovanje tekem)
Točkujejo se vse tekme v pokalu.

X.

OBVEZNOSTI UDELEŽENIH
20. člen
(naloge organizatorjev)

Organizator:
izbere prizorišče in začrta progo z vso pripadajočo infrastrukturo (startni in ciljni
prostor – boksi, črta ali startna rampa, zavarovanje območja; cona
prehrane/tehnične pomoči)
priskrbi vsa soglasja (lastnikov zemljišč, društva, upravljavcev,…) in dovoljenja
(od KZS, upravne enote) za izvedbo
sestavi tehnična navodila dirke (razpis)
izbere organizacijski odbor in prostovoljce (za postavitev proge)
izbere skupino maršalov in drugega osebja za varovanje proge (gasilci)
organizira zdravniško službo (obvezno reševalno vozilo z zdravstvenim tehnikom
in zdravnikom) in oskrbo na progi (najprimernejši gorski reševalci)
izbere motoriste za spremstvo na progi (kros)
poskrbi za radijsko povezavo med ključnimi osebami na relaciji organizatorji –
sodniki – tehnični delegat – nekateri maršali – zdravniška služba
organizira pisarno dirke (primeren prostor z računalniško opremo, prijavna služba
– dovolj prostovoljcev, ki sprejemajo prijave, delijo štartne številke, akreditacije)

predvidi prostor za pranje koles
če je potrebno, organizira prostor za anti doping kontrolo
sodeluje na sestankih s sodniki, vodji ekip in maršali pred in po dirki
poskrbi za primeren podelitveni prostor
izvede podelitev v skladu s Pravili UCI, KZS in posameznimi pravilniki OGK
v pisarni dirke hrani knjigo pohval in pritožb, ki mu jo ob pred pričetkom prireditve
izroči tehnični delegat. Po končanem tekmovanju se knjiga pohval in pritožb vrne
tehničnemu delegatu.
Knjiga pohval in pritožb mora biti dostopna vsem, ki želijo v njo vpisati pohvalo ali
pritižbo.
V štartno ciljnem prostoru po uskladitvi s tehničnim delegatom tekmovanja
zagotovi prostor za oglaševanje sponzorjev odbora za gorsko kolesarstvo.
v roku 24 ur pošlje rezultate in kratko poročilo na KZS
če je možno, zagotovi elektronsko merjenje časov
izdela akreditacijo za osebje in drugo podporo
če je možno, zagotovi snemanje prihodov tekmovalcev v cilj.

21. člen
(naloge sodnikov)
Glavni sodnik in ostali člani sodniškega zbora:
glavni sodnik kontaktira organizatorja vsaj 7 dni pred začetkom prireditve in
preveri veljavnost urnika prireditve v tehničnih navodilih, povpraša za progo, se
posvetuje glede vremenskih pogojev in izvedbe, povpraša glede dovoljenj,
varnosti in zdravniške službe
ob prihodu na dirko glavni sodnik takoj kontaktira z organizatorjem in tehničnim
delegatom (posvet glede proge – ogled, preveriti ključne organizacijske točke)
eden od članov sodniškega zbora sodeluje v prijavni službi pri kontroli licenc in
delitvi startnih številk
glavni sodnik skupaj z organizatorjem opravi sestanek z maršali
glavni sodnik skupaj z organizatorjem opravi sestanek z vodji ekip
startni sodnik pravilno izvede startno proceduro (pozivanje iz boksov, postavljanje
na črto, dajanje znaka za start), kasneje izvaja nadzor v coni prehrane/tehnične
pomoči
če je mogoče (glede na število) eden od članov sodniškega zbora izvaja dodatno
kontrolo na kateri od kritičnih točk proge
ciljni sodnik z asistenti beleži prehode čez ciljno črto tekom dirke, meri čas na
ciljni črti in izdela rezultate
glavni sodnik prisostvuje podelitvi nagrad
glavni sodnik ali cel sodniški zbor izvede sestanek z organizatorjem in tehničnim
delegatom
22. člen
(naloge tehničnega delegata)
Tehnični delegat:
je predstavnik KZS in zastopnik ter poslanec OGK
pred tekmo kontaktira organizatorja in povpraša glede ustreznosti in primernosti
proge
če se dirka organizira prvič, obvezno izvede pregled proge še pred dnevom dirke
in sodeluje pri postavitvi

na dan prireditve preveri tehnično in varnostno izvedljivost proge; je tisti, ki potrdi
končno verzijo proge
sodeluje z glavnim sodnikom

23. člen
Vodja organizacije, tehnični delegat in glavni sodnik skupaj odločajo o:
spremembah proge;
spremembi urnika ali drugih podrobnosti prireditve iz tehničnih navodil;
o odpovedi prireditve.
24. člen
(Ostale določbe)
V času uradnega treninga, če je organiziran, vsak udeleženc opravi najmanj en nastop.
Udeležba na uradnem treningu se preverja na štartu. Merjenje časov ni potrebno, na
uradnem treningu in tekmovanju pa je obvezen zdravnik, reševalno vozilo in GRS ali
usposobljena gasilska služba.
Uporaba napihljivih obokov, ki prečkajo progo, ni dovoljena (UCI 4.1.040) in v področju starta
in cilja ne sme biti nobene ovire, ki bi lahko povzročila padec ali nesrečo (UCI 4.1.043).

