
www.uniordownhillcup.com 

 

 
 

 

 
 

 

Razpis Unior Dowhill Cup 2018 
 
Tehnične podrobnosti za Unior Downhill Cup 2018 
 

DH JAVORNIK (DP) 
DH CERKNO 
DH VISIT POHORJE  

 

TEKMOVALNE KATERGORIJE: 

UCI Moški: 17 let in starejši, – UCI C2 (elite in mladinci) 

Elite Ženske: 17 let in starejše  

Mlajši Mladinci: 15-16 let 

Dečki U15: 11-14 let  

Masters: 30 let in več 

Amaterji: 18 let in več 

Hobi: 18 let in več (tekmovalci brez licence) 

 

UCI točke se podeljo tekmovalcem v UCI moški kategoriji (Elite Moški + Mladinci)  

 

Na državnem prvenstu (DH Javornik) se UCI točke podelijo samo slovenskim tekmovalcem in 

tekmovalkam. 

 

Serija šteje tako za DH pokal Slovenije kot Hrvaški DH pokal, točke bodo podeljene tekmovalcem v 

vseh kategorijah po pravilniku OGK in pravilnku Hrvaške kolesarske zveze. 

 

 

PRIJAVE: 
Prijave se zaključjo v četrtek pred dirko ob 12.00. Prijave se zbirajo prek portal 

https://prijavim.se/calendar/ 

 

Startnina mora biti plačana ob predprijavi drugače ta ni veljavna. Ob predprijavi na tekmo boste 

prejeli račun s podatki za plačilo startnine. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dhlosinj.net/wp-content/uploads/2013/02/20140405_mtb_pravilnik_hbs.pdf
https://prijavim.se/calendar/
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VIŠINA STARTNINE: 
45 EUR v pred prijavi (za tekmovalce v kategorije UCI Men, Mlajši Mladinci, Master, Amaterji in Hobi) in 

60 EUR v primeru prijave na dirki.  

30 EUR v pred prijavi (za tekmovalce v kategoriji Elite Ženske in U15) in 40 EUR v primeru prijave na 

dirki.  

 

ODJAVA OD DIRKE: Tekmovalec se mora od dirke odjaviti najkasneje do 12.00 ure  v  petka pred dirko. 

Tekmovalcu se startnina vrne samo v primeru, da pri odjavi predloži zdravniško potrdilo. 

 

 

OBVEZNA ZAŠČITNA OPREMA ZA TEKMOVALCE:  
 integralna čelada z vizirjem,  

 ščitniki za kolena,  

 ščitniki za komolce*,  

 ščitnik za hrbet in/ali ščitnik za vratno hrbtenico (ščitnika se lahko izključujeta).  

*Tekmovalci kategorij veterani in člani lahko nastopajo brez zaščite za komolce. 

 
 

URNIK: 

Sobota 

7.30. – 10.00. – prijave/prevzem startnih številk (na prizorišču tekmovnaja) 

8.00. – 9.30. – ogled proge peš  

10.00. – 13.00. – neuradni trening  

14.00. – 18.00. – uradni trening  

18.15. -18.30. - zbor vodji ekip (ciljni prostor) 

Nedelja 

09.00. – 11.00. – uradni trening 

12.00.- 13.30. – razvrstitvena vožnja  

14.30. - 16.00. – finalna vožnja  

16.30. -- podelitev nagrad (ciljni prostor) 

 

 
 
                      


