Organizator: Kolesarsko društvo LPP in Kulturno društvo Moja Občina
RAZPIS: KRONOMETER ŠKOFLJICA – IG
ZA POKAL SLOVENIJE (PSLO) – SLOVENIJA KOLESARI 2019
DATUM PRIREDITVE:
Nedelja, 8. 9. 2019 na progi Škofljica – Ig v dolžini 15 km
Start ob 11:00 uri v poslovno industrijski coni Škofljica, obrtna cesta
Prijavni in prireditveni prostor pri OŠ Škofljica.
KATEGORIJE: OMR – KZS – UCI
Amater – master A – B – C – D – E – F – G – H – I
Ženske A – B – C
Prireditev je odprta za vse ljubitelje kronometra, rekreativne kolesarje brez licenc za
testiranje in primerjanje z najboljšimi Slovenskimi kronometristi ali le za uživanje v
družbi prijateljev.
ŠTARTNINA: 15 EUR.
Prejmete: darilno vrečko + obrok
NAGRADE: Po pravilniku – Medalje + unikatne plakete
Unikatni pokal za skupno najhitrejša tekmovalca v M in Ž kategoriji
Najboljše prve tri ekipe
Na prireditvi bo z nami tudi svetovni prvak v smučarskih poletih: ROBERT KRANJEC

PRIJAVE:
Prijavim.se do ČETRTKA 5. 9. 2019. Prijava je potrjena s plačilom startnine 15 € do
ČETRTKA 5. 9. 2019 do 24 ure na Prijavim.se oziroma na dan tekme v višini 20€ na
prijavnem mestu.
Na dan prireditve sprejemamo prijave najkasneje do 10.00 ure, kasnejše prijave niso
možne, zaradi priprave startne liste.
Startna lista bo objavljena najkasneje 20 min pred prvim startom.
Dvig startnih številk na dan tekmovanja od 8:30 do 10:00
Prvi start ob 11:00 uri, po kategorijah v časovnem zaporedju 30 sekund:
ŽENSKE-C, -B, -A, MASTER-I, -H, -G, -F, -E, -D, -C, -B, -A, AMATERJI
Rezultati bodo objavljeni na oglasni deski prireditvenega prostora pri OŠ Škofljica uro po
prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, po tekmi pa na spletni strani KZS.
POTEK KRONOMETRA: Industrijska cona Škofljica, desno na glavno cesto proti Igu, sledi
obrat pred cesto za Kremenice in nazaj do Škofljice z še enim obratom nazaj na Ig in nato
obrnemo proti Škofljici v ciljni iztek, ki bo proti rondoju naravnost po glavni cesti.
PRITOŽBE:
Samo pisne pritožbe sprejema glavni sodnik do 15 minut po objavi rezultatov na razglasni
deski ob plačilu kavcije 25 EUR, ki se v primeru ugodne rešitve vrne.
RAZGLASITEV:
Po pritožnem roku na prireditvenem prostoru.
OSTALE DOLOČBE:
Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Tekmovalci morajo obvezno uporabljati
zaščitno čelado. Organizator ne odgovarja za škodo niti poškodbe, ki jih tekmovalec povzroči
sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. Na startno-ciljnem prostoru bo organizirana služba prve
pomoči.
Tekmovalec s prijavo in plačilom startnine potrdi, da se strinja s pogoji iz tega razpisa in da
tekmuje na lastno odgovornost.
Tekmuje se v skladu s pravili UCI in KZS.
Organizator ima pravico razpisne pogoje spremeniti, če bodo zato obstajali objektivni razlogi.
PROGRAM NA PRIREDITVI: Otroška dirka s poganjalčki, medalje za otroke in še veliko
več…

Športni pozdrav in veliko športne sreče na tekmovanju!

V nedeljo, 8. septembra 2019 Kolesarsko društvo LPP in Kulturno in športno društvo Moja
Občina organizirata kolesarsko prireditev »KRONOMETER ŠKOFLJICA - IG«, ki, šteje za
pokal Slovenije in je tudi v akciji Slovenija kolesari 2019. Prireditev poteka tudi v okviru
občinskega praznika občine Škofljica.
V okviru tega dogodka organiziramo tekmovanje s poganjalčki pri OŠ Škofljica na šolskem
igrišču.
Druženje z smučarskim skakalnim šampionom ROBI KRANJCEM.
NAGRADE: Medalje za vse udeležence.
PRIJAVE: Prijave so za vse otroke brezplačne, sicer od 10.00 ure dalje pri OŠ Škofljica.
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INFO: Kolesarsko društvo LPP, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, tel: 041-382-809
e-pošta: kolesarsko.drustvo.lpp@gmail.com; www.kd-lpp.si

