Navkreber na Strmo reber
Rekreativni kolesarski vzpon na Strmo reber

RAZPIS
Organizator

Zavod Kočevsko, TZO 62, 1330 Kočevje

Tehnična pomoč

Kolesarsko društvo Melamin

Kraj

Osilnica, Občina Osilnica

Datum

22.9.2019

Prijave in prevzem štartnih številk

Hotel in športni center Kovač, Sela 5, 1337 Osilnica

Ura štarta

10.00

Dolžina proge
8.4km
Višinska razlika
720m
Naklon

8%

Prijave in pred prijave

Preko portala prijavim.se
Prijaviti se je mogoče do petka, 20.9.2019 do polnoči

Prijava brez poravnane startnine preko prijavim.se bo nična in se bo upoštevala kot prijava
na dan prireditve
Startnina

Potek:

Do vključno 31.8.2019

20€

Do vključno 20.9.2019

25€

Po 20.9.2019 in na dan prireditve
Plačilo na dan prireditve možno
samo z gotovino

30€

Tekmovalci se prijavijo v Hotel in športni center Kovač, kjer bodo potekale
prijave, malica po prireditvi in podelitve najhitrejšim. Ob vznožju vzpona
bodo tekmovalci po kategorijah razvrščeni v boxih, kjer bo skupinski start.
Na prelazu, kjer bo cilj se kolesarji v za to namenjenem prehodu vrnejo do
prostora, kjer počakajo na konec vzpona in se nato vrnejo, k Hotel in
športni center Kovač, kjer bo malica in podelitev.
Merjenje bo elektronsko, čipe in številke se prevzame na startno ciljnem

prostoru od 8.00 ure pa do 9.30 ure.
Tekmovalci se morajo v boxih nahajati 9:45
Boxi bodo označeni s kategorijami.
Tekmovalec, ki bo startal v napačnem boxu, bo diskvalificiran.
Za končno uvrstitev se bodo upoštevali bruto časi. Bruto čas je seštevek
neto časa (izmerjeni čas od starta do cilja) ter časovnega zaostanka za
zmagovalcem.
Kategorije
(M in Ž)

Do 18 let
Do 30
30-45
45-55
55+

Odgovornost

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost, organizator ni
odgovoren za škodo ali poškodbe, povzročeni sebi, drugemu ali opremi.
Organizator udeležencem prireditve priporoča, da si uredijo lastno
nezgodno zavarovanje.
Na prireditvi bo poskrbljeno za nujno medicinsko pomoč. Ki bo prisotna
vse do 13.00 ure. V primeru posredovanja NMP, se morajo tekmovalci,
tudi v času tekmovanja vozilu umakniti.
Ob povratku oz. kolesarskem spustu s prelaza Strma reber v Osilnico,
organizator udeležencem prireditve ne jamči zdravniške oskrbe in zato
poziva k previdni vožnji ob povratku v dolino.
Spust v dolino pred 12.00 uro ni možen in prepovedan

Uporaba zaščitne čelade je za VSE udeležence vzpona OBVEZNA
Zapora ceste

Zapora ceste bo od 10.00-13.00 ure.
Za parkirišče bo poskrbljeno v bližini starno prijavnega prostora.
Parkirišče za gledalce bo zagotovljeno na osmi serpetini, prihod do te
točke bo možen s strani Osilnice ali s strani Borovca, najkasneje do 9.30
ure. Premik z avtom s parkirišča do 13.00 ure ne bo možen.

Razglasitev rezultatov

Splošni pogoji

Razglasitev rezultatov ter pogostitev tekmovalcev je
predvidena ob 14.00 uri na prireditvenem prostoru
Hotel in športni center Kovač
S prijavo tekmovalec potrjuje:
-

da so vsi izpolnjeni podatki resnični
da je zdrav in fizično pripravljen za vzpon
Da zdravniški pregled ne kaže znakov zdravstvene nesposobnosti

-

-

-

-

Da bo upošteval vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno
odgovornost
Se ravnal po navodilih rediteljev
da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na tej prireditvi in zato
od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih
zahtevkov niti zoper organizatorja ne bo vlagal nikakršne tožbe
zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na
prireditvi.
Udeleženec soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo
njegove/njene podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih
javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval/-a kakršno koli
povračilo.
Organizator bo osebne podatke udeleženca/-ke shranjeval
skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z
vnosom osebnih podatkov in prijavo na prireditev udeleženec
dovoljuje in soglaša, da organizator njegove/njene osebne podatke
obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporabljal za rezultate in statistične
obdelave, namenjene izključno prireditvi
Osebne podatke lahko obdeluje do preklica pisne privolitve.
Udeležencu/-ki pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu
potrošnikov (ZVPot).

Rezultati

Bodo izobešeni na vidnem mestu na startno prireditvenem prostoru in pa
v živo preko portala prijavim.se
https://prijavim.se//results/live_score/

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisa, s tem, da bo tekmovalce pravočasno
obvestil na spletni strani www.kočevsko.com ali FB strani prireditve ali FB zavoda kočevsko.
Ob višji sili se lahko razpis spremeni pred startom na dan tekmovanja, s tem da jih
organizator obvesti najmanj uro pred startom.
Na progi bo ena okrepčevalnica na osmi serpetini in na cilju, na vrhu vzpona
Vse smeti, nastale zaradi tekmovanja(embalažo energijske hrane in pijače ter ostale smeti)
mora tekmovalec oddati na zato določenih mestih.
Onesnaževanje bo sankcioniranje z diskvalifikacijo!

