Razpis za XIV. KOLESARSKI VZPON
TERME SNOVIK – GTC 902 ČRNIVEC 2019
ki bo v soboto , 15. junija 2019 s pričetkom ob 10. uri
Organizator: Turistično društvo Tuhinjska dolina, Snovik 7, 1219 LAZE V TUHINJU
Vrsta dirke: vzpon z gorskimi kolesi
Trasa: Terme Snovik – Osredkar – Poljana – Črnivec
Višinska razlika proge: cca 400 m, dolžina 10 km
Okvirni čas vožnje: 040 h do 1,30 h
Štart: ob 10.00 uri
OTROŠKA TEKMA:
Trasa: Okolica term Snovik
Štart: ob 10.15 uri
Dolžina: en krog 2 km
Deklice in dečki A kolesarijo en krog – 2 km deklice in dečki B dva kroga – 4 km.
Profil proge:

Pravica nastopa: Dirka je odprtega tipa za vse rekreativne kolesarje.
Kategorije:
Kategorija
letnik/starost
Deklice A
do 10 let 2009 in mlajše
Deklice B
od 11-15 let 2008-2004
Dečki A
do 10 let 2009 in mlajši
Dečki B
od 11-15 let 2008-2004
Ženske A
od 16 -20 let 2003–1999
Ženske B
od 21-30 let 1998 -1989
Ženske C
31 let in starejše od 1988 in starejše

Moški A
Moški B
Moški C
Moški D
Moški E
Moški F

od 16 do 20 let 2003 do 1999
od 21 do 30 let 1998 do 1989
od 31 do 40 let 1988 do 1979
od 41 do 50 let 1978 do 1969
od 51 do 60 let 1958 do 1959
61 let in starejši 1958 in starejši

Prijave: Na dan prireditve pri štartnem prostoru, najkasneje 45 minut do starta.
Pred prijave: www.prijavim.se
Predplačila: do četrtka 13.6.2019: na naslov:
- Turistično društvo Tuhinjska dolina, Snovik 7, 1219 LAZE V TUHINJU
- TRR: 03103-1000473861, sklic: 062019
Startnina: Odrasli 15,00 EUR, v pred prijavi 12,00 EUR
Otroška tekma 8,00 EUR, v pred prijavi 5,00 EUR
Vračanje nazaj: neorganizirano
Rezultati in pritožbe: rezultati bodo znani eno uro po prihodu v cilj. Rok pritožb je možen
15 minut po objavi rezultatov.
Razglasitev in podelitev: pi termah Snovik ob 12.30. uri.
Nagrade: vsak tekmovalec ob vrnitvi štartne številke prejme, spominsko majico, bon za topel
obrok in napitek ter darilno vstopnico za kopanje v Termah Snovik.
Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje.
Absolutno prvi trije prejmejo denarne nagrade: Prvo mesto 150,00 EUR, drugo mesto
100,00 EUR in tretje mesto 50,00 EUR.
Splošne določbe in pravila kolesarske dirke: vsak tekmovalec s prijavo in startom potrdi, da
tekmuje na lastno odgovornost in da se strinja z določili tega razpisa. Organizator ne
odgovarja za morebitne posledice in škodo, ki jo tekmovalec povzroči pred, med in po
tekmovanju sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. Zaščitna čelada je obvezna. Zdravstvena
služba bo zagotovljena. V času tekmovanja bo organizirana redarska služba in delna zapora
križišč. V primeru intervencijske vožnje ( policijsko, reševalno ali gasilsko vozilo ) bo dirka
prekinjena. Tekmuje se v vsakem vremenu.
Dostop do prireditve in parkirišča: glavna cesta Vransko – Kamnik z odcepom za Terme
Snovik v vasi Potok.
Objava rezultatov: www.td-tuhinjskadolina.si in www.terme-snovik.si
Kontaktne osebe organizatorja dirke:
Ivan Hribar, gsm: 041 633 779
Organizator si pridržuje pravico spremembe razpisa o čemer bodo tekmovalci pravočasno
obveščeni.

VABLJENI VSI LJUBITELJI KOLESARJENJA!

