Državno prvenstvo
»BLACK HOLE
MARATON«
Petzen, Unterort 52,
St.Michael ob Bleiburg, AUT
22.6.2019
Organizator: Športno društvo MTB
Koroška, Na gradu 6, 2390 Ravne

Državno prvenstvo »Black Hole Maraton«
DATUM TEKMOVANJA: Sobota 22. junij 2019
ORGANIZATOR: Športno društvo MTB Koroška, Na gradu 6, 2390 Ravne na
Koroškem
KRAJ: Pliberk/Bleiburg-Petzen (Avstrija)
DISCIPLINA: XC Maraton
PRAVILA: Veljajo pravila UCI in OGK-KZS, pravilnik SLOXCUP. Tekmovanje je
odprtega tipa tudi za tuje tekmovalce.
STARTNINA: Startnina 30€. Na dan maratona startnina znaša 40€.
Za naslove državnih prvakov se upoštevajo tekmovalci z veljavno licenco KZS in
državljanstvom republike Slovenije v spodnjih kategorijah.
Kategorije moški: U17, U19, U23, Elite, Master1, Master2, Master3, Amaterji
Kategorije ženske: Mladinke, Elite, Veteranke, Amaterke
Polnoletni tekmovalci brez licence lahko nastopijo v kategoriji hoby, ob doplačilu 10
EUR, za zavarovanje. Hoby je kategorija, ki ne šteje za državno prvenstvo.
Pred-prijave so za vse kategorije preko portala prijavim.se.
PRIJAVA MORA VSEBOVATI:
Ime in priimek, letnico rojstva, številko in kodo licence, kategorijo in ime kluba.
KASNEJŠIH PRIJAV PO ROKU NE SPREJEMAMO.
ODDAJA IN KONTROLA LICENC OB PRIJAVI.
DVIG STARTNIH ŠTEVILK: Dvig startnih številk je od 8.00 do 9.30 (v startno ciljnem
prizorišču / Petzen, Unterort 52, St.Michael ob Bleiburg, AUT).
Prijave do četrtka v tednu pred dirko na portalu prijavim.se ali po mailu.
OBVEZEN OSEBNI DOKUMET ZARADI IDENTIFIKACIJE (prehod državne meje med Slovenijo
in Avstrijo, identifikacija bo pred samim startom)

Časovni potek dirke:
Vse kategorije startajo ob 10:00 uri
V boksih morajo biti tekmovalci 15 minut prej.
V prvi vrsti tekmovalke in tekmovalci, ki vozijo velik krog , minuto za njimi vsi ostali. Razglasitev
bo predvidoma ob 16:00 uri.
Proga: Za državno prvenstvo se tekmuje na 53 km in 2100 višinskih metrih. Kategoriji U17 in
U19, ter mladinke tekmujejo na 43 km in 1500 višinskih metrih.
Državnim prvakom se podelijo majice državnega prvaka.
INFORMACIJE:
Na spletni strani http://www.blackhole-bikefest.com
OSTALO:
 Prijave bodo potekale na portalu prijavim.se
 Plačilo startnine na (TRR) bančni račun kluba ali gotovinsko na dan prireditve v prijavni službi.

 Dvig štartnih številk v prijavni službi za tekmovalce prevzame vodja oz. spremljevalec za
celotno ekipo in poravna startnine za vse skupaj.
 Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala v prostorih na smučišču Petzen,
neposredno zraven štartno-ciljnega prostora.
 V primeru doping kontrole, bo le-ta izvedena v prostorih prireditelja.
 S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, 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 SLOXCUP.
 Sestanek vodij ekip bo 15-30 min. pred startom vsake kategorije, na mestu, kjer bo start.
 Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom.

