XC RAVNE NA KOROŠKEM 2019 – DRŽAVNO PRVENSTVO V OLIMPIJSKEM KROSU
RAZPIS

Osnovne informacije
DATUM TEKMOVANJA: 25. 6. 2019
ORGANIZATOR: KOLESARSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM
KRAJ: Ravne na Koroškem, Športni center, Na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem
https://goo.gl/maps/TsgQHkBUhmoenwubA
DISCIPLINA: OLIMPIJSKI KROS, CROSS COUNTRY, XCO
Prijave in štartnina
PREDPRIJAVE:
Pred-prijave so možne do petka 21. 6. 2019 do 24.00 preko spletne strani www.prijavim.se . Po izvedeni prijavi boste prejeli
navodilo za izvedbo plačila. Pred-prijava je uspešna ko je dejansko plačana!
ŠTARTNINA:
Mlajše kategorije(U7,U9,U11,U13,U15inU17): BREZPLAČNA ŠTARTNINA
-

Ostale kategorije:
- U-19, amaterji ter masterji 20 €
- U-23 ter Elite 25 €

-

Tekmovalci v kategoriji ČLANOV ali U23, ki so na aktualni UCI lestvici uvrščeni med najboljših 100 ne plačajo
startnine.

-

Tekmovalke v kategoriji ČLANIC ali U23, ki so na aktualni UCI lestvici uvrščene med najboljših 50 ne plačajo
startnine.

-

Startnina po 21. 6. 2019 znaša 30€ za vse kategorije!

PRIJAVA MORA VSEBOVATI:
Ime in priimek, letnico rojstva, UCI kodo, kategorijo in ime kluba.
ODDAJA IN KONTROLA LICENC OB PRIJAVI, DVIG STARTNIH ŠTEVILK: (v tabeli spodaj)
Prosimo tudi za rezervacijo prostora za ekipe (št. tekmovalcev, št. kombijev, št. šotorov) na primoz.gams@gmail.com.
Časovni potek državnega prvenstva
25. 6. 2019
Kategorija
U7m
U7w
U9m
U9w
U11m
U11w
U13m
U13w
U15m
U15w
Ogled
velikega
kroga
Ženske
(Elite + U23)
U19w
U17w
Veterani 1,2
Veterani 3,4
Amaterji/ke
Veteranke

Trajanje
tekme

Prevzem
številk/prijave

Boks

Start

10 min

8.00 – 9.20

9.20

9.30

10 min

8.00 – 9.20

9.40

9.50

15 min

8.00 – 9.20

10.00

10.10

20 min

8.00 – 9.20

10.30

10.40

35 min

8.00 – 9.20

11.10

11.20

8.00 – 11.00

12.35

12.45

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

12.35
12.35
12.35
12.35
12.35
12.35

12.46
12.46
12.50
12.51
12.52
12.52

12.00 – 12.35

Moški
(Elite + U23)
U19m
U17m

8.00 – 11.00

14.20

14.30

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

14.20

14.31
14.32

PODELITEV

16.30

Sestanek vodij ekip in podelitev
Sestanek vodij ekip bo za mlajše kategorije (vključno z U15) ob 9.00 na štartno-ciljnem prostoru, za ostale kategorije ob
12.00.
Uradna razglasitev zmagovalcev vseh kategorij s podelitvijo dresov za državne prvake bo pred Domom telesne kulture (kjer
je tudi prijavno mesto) pol ure po zaključku zadnje tekme (predvidoma ob 16.30).

Vodstvo tekmovanja in informacije
Primož Gams (tel: 040 788 554)
Naslov organizatorja: Kolesarski klub Ravne na Koroškem, Javornik 29, 2390 Ravne na Koroškem; Slovenija.
e-mail: primoz.gams@gmail.com
GLAVNI SODNIK: sodnik KZS
Nastanitev
Za tekmovalce je posebna ponudba prenočitve v mladinskem hotelu Punkl http://www.punkl.si/ - obvezna predhodna
rezervacija vsaj 7 dni pred tekmovanjem!
19,25 EUR na osebo /dan (vključuje: nočitev, zajtrk ali vstop v letni bazen – Izberete ob rezervaciji nočitve, posteljnina in
brisača, javno parkirišče, uporaba kuhinje, WI-FI dostop, turistična taksa) (možnost izbora pol penziona ali polnega penziona,
uporaba savne – po dogovoru in doplačilo)
Rezervacije (koda: XC Ravne)
-

info@punkl.si

-

+ 386 40 745 464 (Saša Jelen)

Na parkirišču ob letnem bazenu bo možnost parkiranja omejenega manjšega števila avtodomov, možnost elektrike. 15EUR/noč.
Opis proge
Proga bo s puščicami označena v ponedeljek, 24. junija. Trening je na lastno odgovornost!
Razgibana in tehnično srednje zahtevna, primerna za vse kategorije. Kategorije do 15 let bodo imele prilagojeno (skrajšano)
progo.
Točno število krogov v posamezni kategoriji bo določeno pred samim tekmovanjem in je odvisno predvsem od stanja proge in
vremenskih pogojev.
Veliki krog

Prihod do prizorišča
Smer Dravograd in Kotlje:
Krožišče na Ravnah zapustite proti smeri Prevalje, Mežica in se takoj držite levega usmerjevalnega pasu proti naselju Čečovje.
Po desnem ovinku boste pred seboj zagledali olimpijski bazen, v križišču pa zavijete desno. Po klancu navzgor prispete do
prizorišča.
Smer Prevalje:
Preden se pripeljete do krožišča na Ravnah, boste ob železarni na levi strani opazili cerkev. V križišču zavijete desno v smeri
naselja Čečovje. Po desnem ovinku boste pred seboj zagledali olimpijski bazen, v križišču pa zavijete desno. Po klancu navzgor
prispete do prizorišča.

Ostalo
-Plačilo startnine je možno gotovinsko na dan prireditve v prijavni službi, ki bo odprta od 8:00 dalje blizu startno-ciljnega prostora
in znaša 30EUR za vse kategorije.
-Na dan tekmovanja mora vodja ekipe v prijavni službi plačati za vse prijavljene tekmovalce, tudi tiste, ki niso prisotni ali ne bodo
tekmovali, razen v primeru da predloži zdravniško potrdilo, ki se nanaša na dotičnega tekmovalca/tekmovalko.
-Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo prevzame vodja oz. spremljevalec ob predložitvi veljavnih licenc za
celotno ekipo.
-Do starta proge bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati bo potrebno cestno-prometne predpise.
-S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa in da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne
odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec).
-Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK za 2019.
-Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano z diskvalifikacijo.
-Obvezna je uporaba zaščitne čelade.
-Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom. Sprejema jih glavni sodnik do 10 minut po
objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20€.
-Zagotovljena je zdravstvena služba malica in pijača.
-Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil.
-Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
-Vsi tekmovalci morajo biti zavarovani za odgovornost, kar zagotavlja licenca UCI –KZS ali članska izkaznica KZS.

