RAZPIS za kolesarsko tekmovanje

Ciklokros Vipava
24. november 2018 ob 11:00 uri
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi rekreativni kolesarji in tekmovalci
z Ciklokros, treking, singlespeed in MTB kolesi.
Prijave:

V predprijavi do 22.11.2018 do 24h (preko https://prijavim.se) ali na dan
dirke. Startnina se plača v pisarni dirke na dan prireditve od 9:30 do 30 min
pred posameznim startom. Startnina znaša 10€ za ženske in mlajše od 19 let,
za moške starejše od 19 let je pa startnina 15€.

Trasa dirke:

Proga bo krožna, dolžina kroga je 2,2 km. Trasa bo potekala po večinoma
travnatem terenu, delu asfalta na parkirišču, delu makadamske poti,
postavljene bodo manj zahtevne ovire, primerne za vse starostne kategorije
od najmlajših do najstarejših.

Kategorije:

KATEGORIJE
ČLANI (ELITE in U23)
AMATERJI in MASTERS do 44
MASTERS 45 in starejši
STAREJŠI MLADINCI
MLAJŠI MLADINCI
DEČKI
ŽENSKE
DEKLICE

Start in
dolžina
proge:

Letniki v sezoni
2018/2019
2000 in starejši
1975 - 2000
1974 in starejši
2001 - 2002
2003 - 2004
2005 in mlajši
17 let in več
pod 17 let

starost
od 19 in več
od 19 do 44 let
45 let in starejši
pod 19 let
pod 17 let
pod 15 let
2002 in starejše
2003 in mlajše

Mesto starta bo na stadionu v okviru kompleksa športnih igrišč Vojašnice
Janka Premrla Vojka v Vipavi ( https://goo.gl/maps/LjC64mxgQ9t )
Kategorija

STAREJŠI MLADINCI
MLAJŠI MLADINCI
ŽENSKE
ČLANI (ELITE in U23)
AMATERJI in MASTERS do 44
MASTERS 45 in starejši
DEČKI
DEKLICE

Nagrade:

Mednarodna
oznaka
ME + MU23
M 19 - 44
M 45 +
MU19
MU17
MU15
W 17 +
WU17

Start

Čas tekmovanja
35 min + 1 krog
35 min + 1 krog

11.00
11.00

35 min + 1 krog

11.00

50 min + 1 krog

12.00

50 min + 1 krog

12.00

50 min + 1 krog

12.00

25 min + 1 krog
25 min + 1 krog

13.15
13.15

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje in praktične nagrade. Podelitev
bo po končani dirki zadnje kategorije. Tekmovalci po dirki dobijo obrok hrane
in pijačo.

Pisarna
dirke:
Tekmovalni
predpisi:

Ostale
odločbe:

Rezultati in
razglasitev:

Pritožbe:

Organizator:

Pisarna dirke bo na startno-ciljnem mestu, na parkirišču pred Vojašnico
Vipava, Beblerjeva ulica 28, 5271 Vipava
Tekmuje se po predpisih Pravilnika za ciklokros za sezono 2018/2019,
pravilnikih UCI in KZS ter določilih tega razpisa. Tekmovalci so obvezani, da se
odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. V soglasju s sodniškim
zborom si organizator pridružuje pravico spremembe tega razpisa.
Tekmovanje šteje za Pokal Slovenije v ciklokrosu in Zimska liga v ciklokrosu.
Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo
škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam.
Servisna cona za menjavo, popravilo in čiščenje koles bo na trasi ustrezno
označena. V času tekmovanja je vožnja ostalih po progi prepovedana!
Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 30 minut po prihodu zadnjega
tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov pa 20 min po objavi neuradnih
rezultatov. Rezultati bodo dostopni na spletni strani http://prijavim.se/ , KZS
in preko spletne strani organizatorja.
Pri glavnem sodniku v 15 minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji
20 €.
Kolesarski klub Izvir Vipava, Gregorčičeva ulica 1, 5271 Vipava. Informacije v
zvezi z dirko lahko najdete na spletni strani http://www.izvir-klub.si/ , na
mail: info@izvir-klub.si, ali na GSM: 041-455-200 Lucjan, 040-557-305 Uroš.

Situacijska skica trase:

