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Propozicije održavanja KUB XC Lige Ratarna '09 

Osnovno 

 XC liga Ratarna '09, nadalje Liga, je skup utrka u organizaciji Križevačke 

udruge biciklista, skraćeno KUB. 

 Pravo na sudjelovanje imaju sve osobe starije od 15 godina koje se 

pravovremeno prijave te plate startninu za tekuću sezonu prije početka 

održavanja prve utrke, nadalje natjecatelji. 

 Startnina iznosi 25,00 kn jednokratno. 

 Jedan krug staze je dužine približno 2 900 m. 

 Broj krugova na početku sezone  iznosi 3, s predviđenim povećanjem u 

drugom dijelu sezone. 

Ponašanje sudionika – natjecatelja 

 Natjecatelji se moraju ponašati korektno i omogućiti bržim natjecateljima da ih 

preteknu. 

 Ukoliko natjecatelj iz bilokojeg razloga izađe sa staze, mora se vratiti na 

mjesto izlaska da bi nastavio utrku; u protivnom će biti diskvalificiran. 

 Natjecatelji moraju poštivati prirodu i ne smiju zagađivati stazu i mjesto 

održavanja utrke. 

 Natjecatelj kojeg najmanje jedan od preostalih natjecatelja prestigne za puni 

krug ima pravo dovršiti krug u kojem se u tom trenutku nalazi, ali ne i 

nastaviti utrku nakon završetka tog kruga. 

Ponašanje organizatora 

 Organizator je dužan svim natjecateljima prije početka održavanja Lige 

osigurati njima pripadajuće startne brojeve.  

 Organizator je dužan prije održavanja svake utrke provjeriti stazu i otkloniti 

sve opasnosti koje mogu dovesti do ozljeđivanja natjecatelja.  

 Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za možebitne ozljede tijekom utrke. 

Održavanje utrka 

 Utrke se održavaju svake subote u terminu koji će biti objavljen najkasnije 2 

dana prije održavanja utrke. 

 Prva utrka (početak Lige) održat će se 9.5.2009., a zadnja utrka (kraj Lige) 

17.10.2009.  

 Utrke se neće održavati od 12.7.2009. do 21.8.2009. čime je predviđeno 

sveukupno 20 utrka koje čine Ligu. 

 Utrka će se održati i regularna je ako se na startu nalaze najmanje četiri 

natjecatelja. 

 U slučaju loših vremenskih uvjeta, utrka se otkazuje.  
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Oprema 

 Natjecatelji moraju obvezno nositi kacigu kao dio zaštitne opreme. 

 Natjecatelji su obavezni istaknuti pripadajući startni broj kojeg im osigurava 

organizator utrke na volan bicikla. 

Poredak 

 Svaki natjecatelj koji krene u utrku biti će nagrađen sa 7 bodova. 

 Natjecateljima koji ne krenu u utrku vodi se da su osvojili 0 bodova.  

 Bodovanje po poretku dano je u sljedećoj tablici: 

 

Mjesto Bodovi 

1. 25 

2. 20 

3. 16 

4. 14 

5. 13 

6. 12 

7. 11 

8. 10 

9. 9 

10. 8 

 

 Da bi natjecatelj bio nagrađen sa bodovima po poretku mora odvoziti 

najmanje 60% utrke s time da se uvažavaju samo završeni krugovi – kod 

utrke od 3 kruga potrebno je završiti najmanje 2 puna kruga a kod utrke od 4 

kruga najmanje 3 puna kruga. 

 Ukupni poredak na kraju Lige biti će organiziran tako da se uzima u obzir i 

zbraja 18 (umanjeno za broj otkazanih utrka) najboljih rezultata koje je 

sudionik ostvario tijekom održavanja Lige. 


