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2. MTB dirka na Smučarski center Cerkno 
 

 

Datum tekmovanja: nedelja 28. avgust 2011 

 

Organizator: Športno društvo Pedal Cerkno, Hotel Cerkno 

 

Kraj: Vrh Smučarskega centra Cerkno – Restavracija na vrhu 

 

Disciplina: MTB kros, cross country, XCO 

 

Proga: Proga poteka po vrhu Smučarskega Centra Cerkno (Črni Vrh).  Proga razen spusta, ki poteka 

po planinski poti in je srednje zahteven, ni tehnično zahtevna. Vzponi so vsi lepo prevozni.  Krog je dolg 

4 kilometre.  
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Startnina: Za tekmovalce prijavljene v predprijavi znaša startnina 10€, na dan prireditve pa 15€. 

Najmlajši tekmovalci kategorije do 18 let so startnine oproščeni.  

 

 

Start: Za vse kategorije je start ob 10:00.  

 

 

Prijave: Prijava naj vsebuje: ime in priimek, letnico rojstva, kategorijo, klub. Predprijave so do četrtka 25. 

avgusta do 24:00. Prijavite se lahko tudi na dan prireditve od 7:30 do 9:30, startnina na dan prireditve 

je 5€ višja.  

 

 

Predprijave na e- mail: Aleš: ales.makuc@siol.net ali Luka: lurejc@gmail.com  

 

 

Nagrade: Prvi trije absolutno bodo deleţni denarnih nagrad (1. mesto 80 €, 2. mesto 50 €, 3. mesto 30 

€). Zmagovalci v kategorijah pa bodo dobili privlačne praktične nagrade in kolajne 

 

 

Časovni potek tekmovanja: 

7:30   Začetek dviga številk in prijav 

9:30   Zaključek dviga številk in prijav 

10:00   Start 

12:30   Razglasitev neuradnih rezultatov 

12:45   Podelitev 

 

  

 

Vodstvo tekmovanja in ostale informacije:  

ALEŠ MAKUC (predsednik ŠD Pedal in vodja tekmovanja) 031 851 539  

 

LUKA REJC (vodja proge) 040 801 905 

 

Naslov organizatorja: ŠD Pedal, Platiševa 31, 5282 Cerkno 

mailto:ales.makuc@siol.net
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ŠPORTNO DRUŠTVO PEDAL 

Platiševa 31, 5282 Cerkno 

Sdpedal.wordpress.com 

 
 

 

e-mail: ales.makuc@siol.net , lurejc@gmail.com  

stran: http://sdpedal.wordpress.com  

 

 

 

 

Kategorije:  

Zdruţena do 18 let 

Moški od 18 do 30 let 

Ţenske zdruţena 

Moški od 30 do 40 let 

Moški nad 40 let 

 

Ostalo:  

- Tekmuje so po pravilih KZS, v disciplini XCO. Proga poteka v krogu. Število krogov za posamezne 

kategorije bo določeno 30 minut pred startom glede na vremenske razmere.  

- Tekmuje se le z gorskimi kolesi, proga je na nekaterih mestih bolj tehnična, večinoma pa poteka 

po povezovalnih poteh na smučišču. 

- Plačilo startnine je moţno le z gotovino na startnem mestu ob dvigu številke (v predprijavi 10€, 

na dan tekmovanja 15€) 

- Vsi udeleţenci dobijo: Urejeno in označeno progo, darilno vrečko, kosilo pri restavraciji, 

okrepčilo na okrepčevalnici. 

- Parkirišče bo označeno pri stari restavraciji na SC Cerkno, dostop z avtom na vrh ne bo 

dovoljen.  

- Organizator ne odgovarja za posledice ki bi jih lahko kdo povzročil sebi ali tretji osebi, prav tako 

vsi udeleţenci tekmujejo na lastno odgovornost.  
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