RAZPIS
za kolesarsko dirko
» GP RONDO «
ki bo v nedeljo, 9.6.2019 v Novem mestu
Organizator:
Vrsta dirke:
Proga:
ČAS
10:00
10:15
10:30
11:00
11:30
12:15

Pizzeria Rondo in Kolesarski klub Adria Mobil,
Krožna dirka okoli Pizzerie RONDO v dolžini 1.400 m
Povhova ulica, Cegelnica, Straška cesta

KATEGORIJA
Dečki E
Dečki D, Deklice C
Dečki C, Deklice B
Dečki B, Deklice A
Dečki A , Mlajše mladinke
Mlajši mladinci

DOLŽINA
3 kroge - 4,2 km
4 kroge – 5,6 km
6 krogov – 8,4 km
9 krogov – 12,6 km
12 krogov - 16,8 km
24 krogov - 33,6 km

VRSTA DIRKE
končni cilj
končni cilj
končni cilj
končni cilj
končni cilj
Končni cilj

Dečki D in E Ločene dirke po posameznih kategorijah. Za točkovanje Pokala Slovenije se štejejo
Pravilnik KZS rezultati dečkov A, B C in mlajši mladinci Na željo trenerja lahko kolesarji/kolesarke
nižjih kategorij (D in E) nastopijo v višji kategoriji (C), vendar vsak kolesar/kolesarka
Člen 4.03
lahko vozi samo eno dirko na dan! Kolesarji/kolesarke, ki nastopijo v višji kategoriji
od svoje, dobijo točke za Pokal Slovenije, če se uvrstijo med dobitnike točk v
kategoriji C. Pokal Slovenije se ne vodi ločeno za kategoriji dečkov/deklic D in E.

Prijave:
Delitev št. številk:
Pisarna dirke
Splošne določbe:

www.prijavim.se do 5.6.2019
Na dan tekmovanja ob predložitvi licenc v pisarni dirke od 8:30 dalje
Pizzeria Rondo Povhova ulica 12, 8000 Novo mesto
Med tekmovanjem so na progi le vozila, ki jih določi organizator in sodniška vozila.
Tekmuje se po tehničnem pravilniku KZS, UCI in tega razpisa. Organizator si
pridržuje pravico do spremembe razpisa. Organizator ne odgovarja za posledice, ki bi
nastale zaradi nespoštovanja predpisov in navodil ob startu, kakor tudi ne za
morebitno škodo, ki jo tekmovalci povzročijo sebi ali tretji osebi.

Pritožbe:

Sprejemal jih bo glavni sodnik 15 minut po objavi rezultatov s pologom 50 EUR, ki se v
primeru ugodne rešitve vrnejo.
Protokol za vse kategorije po končani dirki predvidoma ob 13:30
Nagrade po pravilniku KZS.

Protokol:
Nagrade:

KK Adria Mobil & Pizzeria RONDO

