
RAZPIS

Trase za leto 2014 bodo spremenjene zaradi višje sile. 

Končne verzije bodo objavljene na FB strani zadnji teden pred tekmovanjem.

REKREATIVNA GORSKO KOLESARSKA PRIREDITEV

- KOLESARJENJE  PO  POTEH  ERAZMA  PREDJAMSKEGA - 

- ZA ERAZMOVO ROKAVICO -

PRVA SOBOTA V SEPTEMBRU, 06.09.2014  ob  14 h  

ORGANIZATOR: K.S. Bukovje in društvo Kašča - Bukovje 3,  6230 Postojna

START: Belsko pri Postojni

A: gorska kolesa 50 km, start ob 14,00

B: gorska kolesa 30 km, start ob 14,00

C: gorska kolesa   7 km, start ob 14,00

DISCIPLINA: XCM (gorsko kolesarski maraton)

STARTNINA: Tekmovalci oz. udeleženci do 18 leta 10 € s podpisom starša ali skrbnika. 

                Tekmovalci oz. udeleženci nad 18 let 15 €

RAZPISANE KATEGORIJE: 

50 km, 

moški od 18 do 34 let……letnik 1996 - 1980

moški od 35 do 49 let……letnik 1979 - 1965

moški od 50 in starejši….letnik 1964 in starejši

30 km,

Deklice – ženske……………letnik 2000 in starejše

moški od 14 do 34 let……...letnik 2000 - 1980

moški od 35 do 49 let……...letnik 1979 - 1965

moški od 50 in starejši…….letnik 1964in starejši

7 km,

Deklice - Ženske

Dečki - Moški 

_________________________________________________________________________________

PRAVILA

1. člen

OPREDELITEV PRAVICE DO SODELOVANJA

Sodelujejo lahko vsi, ki se prijavijo  v razpisanem terminu in poravnajo startnino. Pri plačilu startnine prejmejo tekmovalci bone za prehrano in

pijačo, ki jih lahko koristijo na cilju. Tekmovalci kolesarijo, (tekmujejo) na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo

povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretji osebi. Vozi  se po cestno prometnih predpisih. Prav tako s podpisom in plačilom startnine vsak

tekmovalec potrjuje, da je seznanjen s pravili in pogoji tekmovanja.

Prijave na dan tekmovanja pred  vasjo Belsko,  od 12.00 do 13.45 h.

Tekmovalci oz. udeleženci do 18 leta 10 € s podpisom starša ali skrbnika. 

Tekmovalci oz. udeleženci nad 18 let 15 €.

Starost (letnik) velja leto, ko dopolniš starost.

2. člen

OPIS PROGE/TRASE

A - Gorska kolesa : skupinski start ob 14.00 h iz vasi Belsko. Kolesarji se peljejo po cesti v smeri proti Javor Belsko, mimo motela Erazem proti

Landolu, nato v Predjamo, Ponikve, vrh Prestrana, Fahtije, vrh Pretresa, Stara pošta, zvezda, menza Hrušica, plinovod, križ cesta, Požarjeva koča,

za Lovrenc, lovski dom, Studeno, Gorenje, Belsko - 50 km 

B -  Gorska kolesa : skupinski start ob 14.00 h iz vasi Belsko. Kolesarji se peljejo po cesti v smeri proti Javor Belsko, mimo motela Erazem proti

Landolu, nato v Predjamo, Ponikve, vrh Prestrana, Fahtije, vrh Pretresa,  Stara pošta, zvezda , križ cesta, Gorenje, Belsko - 30 km 



C - Gorska kolesa : skupinski start ob 14.00 h iz vasi Belsko. Kolesarji se peljejo po cesti v smeri proti Javor Belsko, mimo motela Erazem proti

Landolu v Landolu zavijejo desno za Vrhe, Staje, Belsko.

3. člen

OPREMLJENOST TEKMOVALCEV

Vsak kolesar, ki vplača startnino, prejme štartno številko (namesti jo na sprednji del kolesa ). Za vse kolesarje je obvezna čelada in ispravno kolo

4. člen

SPREMLJEVALNO VOZILO, REDARJI IN SODNIKI

Tekmovalce bodo spremljala spremljevalna vozili in motorji.

Na progi bodo redarji, ki bodo usmerjali tekmovalce in skrbeli za red.

Proga (50 km) bo imela 7kontrolnih točk, (30 km) 3 kontrolne točke (7 km) 1 kontrolna točka na katerih bo voda 

5. člen

CESTNI REŽIM V ČASU PRIREDITVE

Udeleženci kolesarske prireditve vozijo po veljavnih cestno prometnih predpisih Republike Slovenije in navodilih organizatorja.

6. člen

NAVODILA KOLESARJEM O UPOŠTEVANJU PRAVIL

Vsi udeleženci prireditve morajo upoštevati pravilnik o organizaciji prireditve , ter vsa navodila redarjev, sodnikov in organizatorja. Na progi bodo

kontrolne točke.

7. člen

NAGRADE 

Prvi trije tekmovalci v kategoriji gorske dirke 50 km, 30 km in 7 km prejmejo medaljo in praktične nagrade. Zmagovalka na 30 km prejme pokal,

zmagovalec 50 km v generalni razvrstitvi prejme pokal ERAZMOVA ROKAVICA. 

8. člen

ZAGOTAVLJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI 

V času prireditve dne  06.09. 2014, od 14. – 17 h.  bo zagotovljena prva pomoč. 

9. člen

RAZGLASITEV REZULTATOV

Objava rezultatov na oglasni deski in razglasitev prvih treh tekmovalcev v posameznih kategorijah. Podelitev priznanj bo 18,00 h. Za sprostitev,

hrano in pijačo bo poskrbljeno.

10. člen

VODSTVO PRIREDITVE IN INFORMACIJE

Milan Simčič, mail: simcic.nalim@gmail.com , telefon:  031/766-806 Milan. 

http://erazem.kombinat.si/ in www.postojna.si 

Organizator si pridružuje pravico do morebitnih upravičenih sprememb.

VSI  NA  KOLO

K.S. Bukovje    2014

Dušan Kidrič                                                                         Milan Simčič

Predsednik  KS                                                            Vodja prireditve


