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1. Splošna določila
1.01
Na vseh dirkah nacionalnega ciklokros koledarja Kolesarske zveze Slovenije veljajo pravila Mednarodne
kolesarske zveze UCI, razen v točkah, ki jih opredeljuje ta pravilnik.
1.02
Pravilnik Kolesarske zveza Slovenije za ciklokros pokriva vse dirke nacionalnega ciklokros koledarja KZS, vse
specifike in vse kategorije, ki jih ne zajemajo pravilniki Mednarodne kolesarske zveze UCI.
1.03
Udeležba na dirki nacionalnega ciklokros koledarja KZS pomeni tudi spoštovanje vseh določil v tem pravilniku.

2. Nacionalni ciklokros koledar KZS
2.01
KZS vsako leto pozove organizatorje dirk, da oddajo prijave v nacionalni ciklokros koledar za prihajajočo
sezono. KZS na podlagi prispelih prijav s strani organizatorjev usklajuje in potrdi nacionalni ciklokros koledar
KZS za prihajajočo sezono.
2.02
V nacionalni ciklokros koledar KZS se prioritetno vpiše mednarodne ciklokros dirke v Sloveniji, ki so prijavljene v
mednarodni ciklokros koledar UCI in državna prvenstva.

3. Kategorije
3.01
V skladu s pravili UCI, se od prve dirke nacionalnega ciklokros koledarja KZS za celo ciklokros sezono upoštevajo
kategorije, ki jim kolesarji/kolesarke pripadajo od 1. januarja prihajajočega koledarskega leta.
3.02
Slovenske CX Kategorije:
MOŠKE KATEGORIJE
ČLANI (Licence ELITE in U23)
AMATERJI in MASTERS do 34 let
MASTERS od 35 – 44 let
MASTERS od 45 – 54 let
MASTERS 55 let in več
STAREJŠI MLADINCI
MLAJŠI MLADINCI
DEČKI A
DEČKI B
DEČKI C
ŽENSKE KATEGORIJE
ŽENSKE
MLADINKE
DEKLICE

Mednarodna
oznaka
ME + MU23
M 19 - 34
M 35 - 44
M 45 - 54
M 55 +
MU19
MU17
MU15
MU14
MU13
Mednarodna
oznaka
W 19 +
WU19
WU15

starost
od 19 let in več
od 19 do 34 let
od 35 do 44 let
od 45 do 54 let
55 let in starejši
17 - 18 let
15 - 16 let
14 let
13 let
pod 13 let
starost
19 let in več
15 - 19 let
pod 15 let

Amaterji, mlajši od 19 let, nastopajo z ustreznimi tekmovalnimi kategorijami (Mladinci, Dečki).
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4. Oprema
4.01
Vsa oprema (kolesa, čelada, tekmovalna oblačila) mora biti v skladu z UCI pravilnikom (UCI 1. del , poglavje 3).
4.02
Ciklokros kolesa: morajo ustrezati UCI pravilom (1.3.006, 1.3.025). ciklokros kolo se od cestnih koles in koles za
dirkališče loči v naslednjih točkah:
- premer koles (obroč in guma) mora biti od 55 do 70 cm.
- maksimalna širina gum (na najširšem delu) je 33 mm, prepovedana je uporaba »ježevk« (z žeblji ali jeklenimi
konicami).
- dovoljena je uporaba disk zavor.
- uporaba fiksnega prenosa je prepovedana.
- zavorni sistem je obvezen na obeh kolesih.
4.03
Na dirkah nacionalnega ciklokros koledarja KZS je dovoljena tudi uporaba koles drugega tipa. Rezultati,
doseženi s temi kolesi se ne štejejo za Državno prvenstvo v ciklokrosu in za Pokal Slovenije v ciklokrosu.

5. Nacionalna pravila
5.01
Organizator tekmovanja je za ciklokros dirko dolžan pripraviti razpis v skladu, z UCI in KZS pravili in vsebuje vse
potrebne informacije: organizator, trasa, kategorije, urnik, dolžina proge, pisarna dirke, sestanek vodij ekip,
nagrade - podelitev, točkovanje, prijave, startnina, pritožbe in ostale določbe.
Razpis mora biti poslan v objavo na KZS. Vsebovati mora tudi logotip KZS.
5.02
Tekmovanje je potrebno uradno prijaviti na občini. Organizator tekmovanja morajo pridobiti vsa potrebna
dovoljenja.
5.03
Za organizacijo ciklokros dirke je organizator dolžan zagotoviti ustrezno sodniško službo:
a - Prisotnost vsaj enega sodnika KZS je obvezna. V tem primeru je obvezna tudi tehnična podpora (startne
številke s čipi AZ net, timing…) in ustrezno število pomočnikov sodnika, glede na tehnično zahtevnost trase.
Pomočniki pomagajo sodniku zagotoviti regularnost dirke. Redar ne more biti hkrati tudi pomočnik sodnika.
Ali:
b – prisotnost vsaj treh sodnikov KZS.
5.04
Organizacija zdravstvene službe je obvezna.
Organizator ciklokros prireditve mora imeti urejeno zdravstveno varstvo, kot ga glede na zahtevnost prireditve
priporoča izvajalec zdravstvenega varstva na prireditvi. Dokončna presoja tveganja na prireditvi in ustreznosti
zdravstvenega varstva je v pristojnosti upravnih organov in izvajalca službe NMP na območju, kjer bo prireditev
organizirana. Vendar pa je minimum nujno reševalno vozilo (NRV) z osebjem (diplomirani zdravstvenik in
zdravstveni reševalec).
5.05
Tehnični sestanek z direktorjem dirke, organizatorjem, sodniki, vodji ekip, trenerji in športnimi direktorji, mora
biti izveden 1h pred startom 1. kategorije.
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5.06
Organizator je dolžan zagotoviti prostor za pisarno dirke, prijave in nemoteno delo sodnikov.
5.07
KZS vodi posebno točkovanje za Pokal Slovenije v ciklokrosu, kjer je obvezna uporaba ciklokros kolesa.
5.08
KZS vodi posebno točkovanje Zimska liga v ciklokrosu, kjer tip kolesa ni predpisan.
5.09
Proga mora ustrezati pravilom UCI (5.1.012 do 5.1.052) in pravilniku KZS za ciklokros. Potrebna je avtorizacija s
strani KZS.
5.10
Dolžina kroga je priporočljiva med 2,5 in 3,5 km, vendar so lahko tudi izjeme ob predhodnem soglasju KZS
5.11
Medalje ali nagrade za najboljše tri v vsak kategoriji priskrbi organizator. Podelitev za najboljše tri je takoj po
koncu dirke zadnje kategorije.
5.12
Ko prvi tekmovalec v kategoriji prečka cilj, je dirke konec. Tekmovalci ki so ujeti za krog ali več, kolesarijo do
konca kroga, v katerem prvouvrščeni kolesar prečka ciljno črto.
5.13
Menjava kolesa je možna samo v tehnični coni. Tekmovalec/ka lahko menja kolo samo pod pogojem, da je
rezervno kolo istega tipa (CX ali ostali tip koles) kot tisto, ki ga tekmovalec/ka prijavil pred startom in z njim je
začel dirko.
Tekmovalci/ke, ki uporabljajo dodatno/rezervno kolo, morajo to označiti ob prijavi na prijavim.se.
5.14
Prijave na vse dirke nacionalnega ciklokros koledarja KZS potekajo preko aplikacije prijavim.se
(http://prijavim.se/), vsaj 3 dni pred dirko. Povezava je dostopna tudi s spletne strani Kolesarske zveze Slovenije
http://www.kolesarska-zveza.si/
5.15
Trajanje dirk:
1. dirka: Ženske in Mladinci (U17 in U19): 30 – 40 min + 1 krog
2. dirka: Člani (Elite in U23), Amaterji in vse kategorije Masters: 45 – 60 min + 1 krog
3. dirka: Mladinke (U19), Dečki (A, B, C) in Deklice (U15): 20 – 30 min + 1 krog
Trajanje/dolžine posameznih dirk, znotraj zgoraj predpisanih omejitev, določi organizator v razpisu.
Organizator lahko loči dirke posameznih kategorij, če to določi v razpisu.
5.16
Priporočena je organizacija prostora za tehnično cono, ki je namenjena odpravi tehničnih napak ali čiščenju
kolesa med in po dirki.
5.17
Dirke so načeloma organizirane v vsakem vremenu. Če je organizacija resnično nemogoča, lahko organizator
Dirko prestavi na prost termin.
5.18
Zavarovanje prireditve: prireditev mora biti zavarovana glede odgovornosti organizatorja.
5.19
Višino startnine določijo organizatorji, vendar v nobenem primeru ne sme presegati zneska 15€ na udeleženca.
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5.20
Startni vrstni red:
1. Prednost imajo ELITE kolesarji/ke s CX kolesi, neglede na točke CX.
2. Za njimi kolesarji/ke po trenutni lestvici Pokala Slovenije v ciklokrosu (tekmovalci CX pokala, ki so iz Slovenije
in imajo licenco). Na prvi dirki sezone se upošteva končna lestvica predhodne sezone.
3. nato tekmovalci s točkami zimske lige in CX kolesi
4. na koncu ostala kolesa po točkah zimske lige.
V kolikor se kdo v prijavi v predprijavi z drugim tipom koles, starta zadaj, čeprav ima CX točke.
Kdor se prijavi na dan dirke, starta zadnji med CX kolesi, ali na koncu, če ima drugo kolo (izjema so ELITE
kolesarji s CX kolesi!)
5.21
Merjenje časa je zaradi več kategorij znotraj iste dirke priporočljivo s pomočjo čipov na startnih številkah
(zaradi menjave koles).
Organizator je dolžan pravočasno zagotoviti točne rezultate, ki jih dostavi na KZS in na prijavim.se.
5.22
Okviren start po kategorijah:
1. dirka: Mladinci + Ženske (30 sec. zamik)
2. dirka: Člani (Elite in U23) + Amaterji in vse kategorije Masters (30 sec. zamik)
3. dirka: Mladinke (U19), Dečki (A, B, C) in Deklice (U15)
V primeru večjega števila tekmovalcev po posameznih kategorijah, se lahko starti dodatno
prilagodijo/zamaknejo.
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6. Pokal Slovenije v ciklokrosu
6.01
Za pokal Slovenije v ciklokrosu (PSLO ciklokros) štejejo samo rezultati, doseženi s ciklokros kolesi. Iz skupnih
rezultatov za posamezno kategorijo (vsi tipi koles), je organizator dolžan narediti razvrstitev
kolesarjev/kolesark, ki so nastopili z ustreznimi ciklokros kolesi.
6.02
V PSLO ciklokros se točkujejo vsi slovenski kolesarji/kolesarke vseh kategorij, ki imajo veljavno licenco za tekoče
leto (UCI koda SLO……..), ne glede na to, za katero ekipo nastopajo.
6.03
PSLO ciklokros poteka tudi za ekipe, registrirane pri Kolesarski zvezi Slovenije.
6.04
Za PSLO ciklokros se točkujejo vse dirke, ki so v nacionalnem ciklokros koledarju KZS za tekoče leto, za
posamezno kategorijo.
6.05
Točkovanje za posameznike/posameznice se vodi za vsako kategorijo posebej, po naslednjem ključu:

Uvrstitev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ostali
uvrščeni

ostale
dirke
Točke
10
8
6
5
4
3
2
1
1
1

DP v
ciklokrosu
Točke
20
16
12
10
8
6
5
4
3
2
1

Za uvrstitve, ki jih dosežejo tuji kolesarji/ kolesarke, se točke ne podelijo.
Izjeme:
1. državno prvenstvo, kjer tujci nastopijo izven konkurence in se upošteva samo uvrstitve
Slovencev/Slovenk, zato se tudi za Pokal Slovenije priznajo polne točke Državnega prvenstva.
2. Dirke, ki poleg Pokala Slovenije štejejo še za pokal druge države ali regije. V tem primeru se naredi
posebna razvrstitev Slovencev/Slovenk in prvih 10 prejme polne točke PSLO.
Zmagovalec PSLO ciklokros je tekmovalec/tekmovalka, ki osvoji največ točk. V primeru, da je več
tekmovalcev/tekmovalk osvojilo enako število točk velja boljši rezultat oziroma boljši izkupiček na:
1. državnem prvenstvu v ciklokrosu
2. zadnji dirki sezone

www.kolesarska-zveza.si
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6.07
V Ekipni razvrstitvi za PSLO ciklokros se seštejejo točke treh najboljših končno uvrščenih slovenskih
kolesarjev/kolesark, ki nastopajo za slovenske ekipe.
6.08
Tekoče rezultate in vse novice v zvezi s točkovanjem PSLO ciklokros bodo na voljo na spletni strani Kolesarske
zveze Slovenije in na prijavim.se
6.09
PSLO ciklokros je v ekskluzivni lasti Kolesarske zveze Slovenije.
6.10
Kolesarska zveza Slovenije zagotovi pokale za prve tri v posamezni kategoriji Pokala Slovenije v ciklokrosu.
Podelijo na zadnjem ciklokrosu, ki je v koledarju.

www.kolesarska-zveza.si
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7. Zimska liga v ciklokrosu
7.01
Za Zimsko ligo v ciklokrosu štejejo rezultati v posameznih kategorijah, ne glede na tip kolesa.
7.02
Za Zimsko ligo v ciklokrosu se točkujejo vsi slovenski kolesarji/kolesarke vseh kategorij, ki imajo veljavno
licenco KZS za tekoče leto in tujci z ustrezno licenco.
7.04
Za Zimsko ligo v ciklokrosu se točkujejo vse dirke, ki so v nacionalnem ciklokros koledarju KZS za tekoče leto, za
posamezno kategorijo.
7.05
Točkovanje za Zimsko ligo v ciklokrosu za posameznike/posameznice se vodi za vsako kategorijo posebej, po
naslednjem ključu:
Ciklokros dirke
in DP v ciklokrosu
Uvrstitev
Točke
1
25
2
22
3
20
4
18
5
16
6
15
7
14
8
13
9
12
10
11
11
10
12
9
13
8
14
7
15
6
16
5
17
4
18
3
19
2
20
1
7.06
Vsak tekmovalec prejme za start 10 točk.
7.07
Zmagovalec Zimske lige v ciklokrosu je tekmovalec/tekmovalka, ki osvoji največ točk. V primeru, da je več
tekmovalcev/tekmovalk osvojilo enako število točk velja boljši rezultat oziroma boljši izkupiček na:
1. državnem prvenstvu v ciklokrosu
2. zadnji dirki sezone
7.08
Tekoče rezultate in vse novice v zvezi s točkovanjem Zimske lige v ciklokrosu bodo na voljo na spletni strani
Kolesarske zveze Slovenije in na prijavim.se
www.kolesarska-zveza.si
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8. Državno prvenstvo v ciklokrosu
8.01
KZS vsako leto objavi razpis za organizacijo državnega prvenstva v ciklokrosu za vse kategorije. Po pregledu
prispelih kandidatur OCK določi organizatorja prvenstva.
Če ni prispelih kandidatur za organizacijo DP v ciklokrosu, KZS v sklopu tekmovanj za ciklokros Pokal Slovenije
izbere tekmovanje, ki bo veljalo za državno prvenstvo.
8.02
Državno prvenstvo v ciklokrosu velja za kategorije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ČLANI
AMATERJI in MASTERS do 34 let
MASTERS od 35 do 44 let
MASTERS od 45 do 54 let
MASTERS 55 let in več
STAREJŠI MLADINCI
MLAJŠI MLADINCI
ŽENSKE
MLADINKE

Za kategoriji dečkov in deklic ni državnega prvenstva.
8.03
Na državnem prvenstvu imajo pravico nastopa vsi tekmovalci/tekmovalke, ki so državljani republike Slovenije.
8.04
Za državno prvenstvo štejejo samo rezultati, doseženi s ciklokros kolesi.
8.05
Na podelitvenem prostoru državnega prvenstva mora biti postavljen oder za zmagovalce – prve tri. Organizator
mora poskrbeti, da za odrom za zmagovalce:
1. visi zastava republike Slovenije
2. postavi oglasni pano Kolesarske zveze Slovenije
8.06
Podelitev se začne z igranjem državne himne. Na podelitev se morajo na podelitvenem prostoru zglasiti prvi
trije tekmovalci/tekmovalke v posamezni kategoriji. Zmagovalec/zmagovalka v posamezni kategoriji prejme
dres državnega prvaka KZS in zlato medaljo, drugo in tretje uvrščeni/uvrščena pa srebrno in bronasto medaljo
KZS. Podelitev mora biti izvedena najkasneje v 30-ih minutah po končani zadnji dirki.
8.07
Rezultati državnih prvenstev so veljavni ne glede na število nastopajočih tekmovalcev/tekmovalk v posamezni
kategoriji.
8.08
Stroške organizacije državnega prvenstva krije organizator. KZS zagotovi medalje in majice za državne prvake
za vse razpisane kategorije.
8.09
V vseh kategorijah se rezultate naredi ločeno, kljub morebitnim skupnim startom.
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9. Boj proti dopingu
Antidopinške kontrole na državnih prvenstvih, tekmovanjih nacionalnega koledarja in izven tekmovanj ter vsi
postopki v zvezi z bojem proti dopingu v Sloveniji se opravljajo v skladu z antidopinškimi pravili Mednarodne
kolesarske zveze UCI in Slovenske antidopinške organizacije SLOADO.

Ljubljana, 3. november 2021
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