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RAZPIS UNIOR DOWHILL CUP DH LOŠINJ 2019
Tehnične podrobnosti za UNIOR DOWNHILL CUP LOŠINJ 2019
Mednarodna DHI UCI C1 dirka
www.losinjworldcup.com

ORGANIZATOR:
AK Lošinj & MTB Trbovlje
Sebastjan Zmrzljak
sebastjanzmrzljak@yahoo.com
+386/41 617 456
Matej Drnovšek
drnovsek.iam@gmail.com
+386/31 200 605

TEKMOVALNE KATERGORIJE:
Elite Moški: 19 let in starejši, – UCI C1 (elite + U19)
Elite Ženske: 17 let in starejše – UCI C1 (elite ženske + U19 ženske)
Mladinci: 13-18 let (U15, U17, U19)
Masters: 30 let in več
Amaterji+Hobi: 18 let in več
UCI točke se podeljo tekmovalcem in tekmovalkam v UCI moški in ženski kategoriji (elit + U19)
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 9. maja ob 12.00. Prijave se zbirajo prek portal https://prijavim.se/calendar/
Startnina mora biti plačana ob predprijavi drugače ta ni veljavna. Ob predprijavi boste na mail prejeli
račun s podatki za plačilo startnine.
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VIŠINA STARTNINE:
50 EUR v pred prijavi (za tekmovalce v kategoriji Elite, Ženske, Mladinci, Master, Amaterji in Hobi).
30 EUR v pred prijavi (za tekmovalce v kategoriji U15).
Prijave na dan začetka dirke oziroma treningov niso mogoče!
ODJAVA OD DIRKE: Tekmovalec se mora od dirke odjaviti najkasneje do 12.00 ure v četrtek pred
dirko. Tekmovalcu se startnina vrne samo v primeru, da pri odjavi predloži zdravniško potrdilo.
Enodnevna licenca: Tekmovalci brez licence lahko sodelujejo pod naslednjimi pogoji: Enodnevno
licenčnino je treba nakazati na organizatorjev račun najkasneje do nedelje, 5. maja 2019 od 24:00 v
višini 50,00KN (7€).

Privredna banka Zagreb
IBAN: HR68 2340 0091 1108 9315 4
SWIFT: PBZGHR2X
Kopijo potrdila o plačilu mora tekmovalec poslati po elektronski pošti na naslov: lovro@val-losinj.net.
Organizator bo sklenil enodnevno licenco s Hrvaške kolesarsko zvezo (CCF). Prosimo, da pri plačilu v
namen vpišete svoje ime in priimek.

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:
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Petek
08.00. – 11.00. – Ogled proge peš
12.00. – 17.00. – Neuradni trening (brez redarjev in prevoza na štart)
17.30. – Sestanek vodji ekip (ciljni prostor)
18.00. – 19.30. – Prijave in prevzem štartnih številk
19.00. – 03.00. – Party, Saturn bar
Sobota
08.30. – 10.30. – Prevzem štartnih številk (race office v ciljnem prostoru)
09.00. – 11.00. – Neuradni trening
11.00. – 14.00. – Uradni trening (brez ustavljanja na progi)
15.00. – 17.00. – Razvrstitvena vožnja
18.00. -- Sestanek vodij ekip (race office, ciljni prostor)
19.00. – 03.00. – Party Saturn bar
Nedelja
09.00. – 12.00. – Uradni trening
13.30. – 16.00. – Finale
16.30 – Podelitev nagrad

PROGA:
Start: hrib Sveti Ivan 256 m.n.v.
Cilj: center Velega Lošinja
Dolžina proge: 1.7km

