RAZPIS

ZA CESTNO KOLESARSKO DIRKO v sklopu prireditve

»SCOTTOV KOLESARSKI DAN NA BRDU«
za kategorije AMATERJI, MASTERS in ŽENSKE
POKAL SLOVENIJE
SOBOTA, 20. junij 2015
ORGANIZATOR
TRASA DIRKE

KATEGORIJE

ŠTART
DOLŽINA PROGE

PISARNA DIRKE
NAGRADE
TOČKOVANJE
PRIJAVE

Kolesarski klub SAVA KRANJ, Škofjeloška cesta 14, 4000 KRANJ
Brdo – Bobovek – Mlaka pri Kranju – Tenetiše – Trstenik – Žablje – Čadovlje – Hraše – Spodnja Bela – Bobovek – Brdo
(vozi se desni krog)
Dolžina kroga je 14,85 km. Od štarta do začetka kroga bodo kolesarji prevozili še 1,87 km, od konca kroga pa do cilja
bodo prevozili še 1,8 km.
AMATERJI, MASTERS, ŽENSKE
Pravico do nastopa imajo vsi licencirani in nelicencirani tekmovalci navedenih kategorij.
Za Pokal Slovenije se štejejo le rezultati tekmovalcev, ki imajo veljavno licenco KZS.
Posestvo Brdo.
Štart prve dirke bo ob 9.00 uri, štart druge dirke pa 10 min. po končani prvi dirki




MASTER E, F, G, H, I in ŽENSKE A, B, C – 2 kroga = 33,4 km (PSLO)
MASTER A, B, C, D in AMATER – 4 kroge = 63,1 km (PSLO)

 MALI DRUŽINSKI MARATON – 1 krog = 16,7 km (SLOVENIJA KOLESARI)
 DRUŽINSKI MARATON – 2 kroga = 33,4 km (SLOVENIJA KOLESARI)
Tekmovalci morajo biti na štartnem prostoru 10 min. pred začetkom dirke.
Kontrola licenc in prevzem štartnih številk bo v JGZ BRDO od 7.30 ure dalje.
V skladu s pravili KZS.
Vsak tekmovalec ob prevzemu štartne številke prejme tudi bon za toplo malico in vrečko z darili sponzorjev.
Kolesarska dirka »SCOTTOV MARATON OKOLI BRDA« se točkuje za POKAL SLOVENIJE 2015.
Štartnina za predprijave znaša 16 €.
Štartnina se lahko poravna na TRR Kolesarskega kluba Sava Kranj: 07000-0000538149 (Gorenjska banka), namen:
ŠTARTNINA TRSTENIK 2015, ali ob prevzemu štartne številke na dan prireditve.
Štartnina za prijave na dan prireditve znaša 20 € in se plača v pisarni dirke ob prevzemu štartne številke. Prijave na dan
prireditve sprejemamo do 8.00 ure.

Prijave za dirko za Pokal Slovenije bodo potekale izključno preko portala Prijavim.se in jih zbiramo
najkasneje do 18. 6. 2015 do 24.00 ure.
Prijave za družinski maraton potekajo na spletni strani www.kklub-sava.si – ORGANIZACIJA DIRK.
V kolikor tekmujete na dirki za Pokal Slovenije in se boste udeležili tudi družinskega maratona,
štartnino poravnate samo enkrat ob prijavi na dirko in velja tudi za družino na družinskem maratonu,
zato predlagamo, da pripeljete na Brdo tudi vaše družine, ki bodo dopoldan navijale za vas na dirki, nato pa
boste skupaj kolesarili v prijetnem vzdušju na maratonu, vendar pa se morate kot družina prijaviti prek obrazca
na spletni strani kluba www.kklub-sava.si.
TEKMOVALNI PREDPISI
OSTALE DOLOČBE

Tekmuje se po predpisih UCI in KZS ter po določilih tega razpisa.
V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridržuje pravico do sprememb tega razpisa.
Tekmovalci s prijavo potrjujejo, da tekmujejo na lastno odgovornost in se strinjajo z določili tega razpisa.
V času tekmovanja bo na trasi potekala mobilna zapora v spremstvu spremljevalnih vozil organizatorja, policije in
zdravstvene službe oz. občasna popolna zapora. Tekmovalci, ki bodo zaostali za glavnino in prehiteni s strani zadnjega
spremljevalnega vozila, bodo izločeni iz nadaljnjega tekmovanja. Ogrevanje na progi v času tekmovanja ni dovoljeno.
Prireditev bo zavarovana pri zavarovalnici, vendar organizator ne odgovarja za posledice in nastalo škodo, ki jo
tekmovalci povzročijo sebi, sotekmovalcem ali proti tretjim osebam, oziroma zaradi kršenja pravil tega razpisa ali pravil, ki
jih določijo organizator ali sodniki.
V kolikor bo tako določeno s strani KZS, so tekmovalci dolžni opraviti doping kontrolo.

www.kklub-sava.si

PODELITEV NAGRAD

PRITOŽBE
DODATNE INFORMACIJE
Kranj, 19. 5. 2015

Neuradni rezultati bodo objavljeni pred pisarno dirke.
Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad je predvidena 15 min. po objavi uradnih rezultatov zadnje kategorije.
Končni rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh www.kklub-sava.si in Prijavim.se.
Pri glavnem sodniku po pravilih sodniškega zbora. Rok za pritožbo je 15 min po objavi neuradnih rezultatov in ob kavciji
20,00 €, ki se ob ugodni rešitvi pritožbe povrne.
Matej Stare – 041 693 933
Maša Zevnik – 040 637 831
KK SAVA KRANJ, Organizacijski odbor

NAČRT PROGE

PROFIL PROGE

www.kklub-sava.si

