Organizator
Športno društvo MARMOR HOTAVLJE, Hotavlje 94, 4224 GORENJA VAS

Datum in kraj tekmovanja
Nedelja 20. 9. 2020 s štartom ob 10. uri pred Zadružnim domom na Hotavljah v Poljanski dolini
(20 km iz Škofje Loke v smeri Gorenja vas-Žiri)

Prijave
Cenejše-predprijave plačane do vključno 16.9.2020 in prijave na dan prireditve od 800 do 930 na štartu.
Štartnina: predprijave do 16.9.2020 12,00 EUR in na dan prireditve 17.00 EUR (8,00 EUR – člani ŠDMH)

Karakteristike proge (disciplina, proga, profil)
VZPON/Uphill/Bergrennen
ZD Hotavlje – Suša – Črni Kal – Koča na Blegošu (12,8 km; 980 m višinske razlike)
Predstavitev proge na www.sdmh.si!

Kategorije KRAS:
Mladinci
Člani A
Člani B
Veterani A
Veterani B
Veterani C
ŽENSKE A
ŽENSKE B
ŽENSKE C

(2001 in mlajši)
(2000-1991)

Tekmovanje bo veljalo tudi kot:

Občinsko prvenstvo občine Gorenja vas – Poljane
z gorskimi kolesi

(1990-1981)
(1980-1971)
(1970-1961)
(1960 in starejši)
(2001 in mlajše)
(2000-1981)
(1980 in starejše)

Moški do 30 let (1990 in mlajši)
Moški 31-40 let (1989-1980)
Moški 41-50 let (1979-1970)
Moški nad 50 let (1969 in starejši)
Enotna ženska
Prvi trije v vsaki kategoriji dobijo medalje.
Kategorije:

Vzpon velja tudi kot zadnji-finalni za Pokal polanskih puklov (PPP), pokal kolesarskih vzponov, v katerem so še
vzponi na Lubnik, Javorč, Pasjo ravan in Stari vrh.

Splošna določila
Električna kolesa niso dovoljena. Tekmovalci-ke vozijo na lastno odgovornost. Obvezna uporaba zaščitne čelade. Organizator ne
odgovarja za škodo, ki bi jo tekmovalec povzročil sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. V času prireditve bo proga zavarovana z
reditelji, zdravstvena služba bo zagotovljena. Za spust tekmovalcev po tekmi v dolino ŠDMH ne odgovarja! Tekma bo v vsakem
vremenu.
COVID-19: Tekmovalci-ke morajo spoštovati navodila organizatorja in NIJZ, ki bodo aktualna v času prireditve!
Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisa.

Nagrade
Podelitev medalj in nagrad bo pol ure po prihodu zadnjega tekmovalca-ke v cilj.
Prvi trije tekmovalci-ke v vsaki kategoriji prejmejo nagrade pokroviteljev, zmagovalci-ke po kategorijah pršut
glavnega pokrovitelja KRAS SEŽANA.
Najstarejši tekmovalec in tekmovalka prejmeta posebno nagrado organizatorja. Posebna nagrada za najtežjega
tekmovalca. Med čakanjem na rezultate bo žrebanje praktičnih nagrad. Praktično nagrado prejmeta tudi
najštevilčnejša ekipa in organizirana navijaška skupina. Medalje in nagrade se podelijo samo prisotnim.
Vsi udeleženci prejmejo praktično darilo organizatorja, čaj in topli obrok.

Informacije
Niko Stržinar, 051/214-751, info@sdmh.si, www.sdmh.si

PROFIL in TRASA VZPONA S KOLESI NA BLEGOŠ
(Predstavitev proge v obliki filma tudi na www.sdmh.si)

