KENDA KROS - SLOXCUP - DRŽAVNO PRVENSTVO
DATUM:

nedelja, 26. junij 2022

ORGANIZATOR:

Društvo gorskih kolesarjev Pohorje

KRAJ:

Maribor Bike Park
Čopova proga ob spodnji postaji Pohorske Vzpenjače

DISCIPLINA:

Olimpijski kros / XCO - DRŽAVNO PRVENSTVO

PRIJAVE
PREDPRIJAVE in PLAČILA do PETKA 24.6.2022 do 23:59 preko spletne strani
prijavim.se: DP - XCO Pohorje 2022 - Prijavim.se
POZOR - prijave na dan tekmovanja niso možne!
ŠTARTNINAn P
RIJAVE
•
7,00 € kategorije mladih U7, U9, U11, U13, U15 in U17 z licenco
• 25,00 € starejši mladinci/mladinke, mlajši člani/članice in člani/članice z licenco
• 20,00 € amaterji in amaterke ter veterani in veteranke z licenco
PROSTOR ZA TEKMOVALCE
Ekipe, ki si želijo rezervirati prostor za parkiranje in klubski šotor, naj do četrtka,
23.6.2022, pišejo na naslov iztok.kvas@gmail.com (prostor je omejen na kombi in en
3x3m velik šotor).
SANE KATEGORIJE
KATEGORIJE
•
•
•
•
•
SO

Člani in mlajši člani ter članice in mlajše članice (Elite in U23)
Mlajši in starejši mladinci ter mlajše in starejše mladinke (U17 in U19)
amaterji, veterani I, II, III (moški) ter amaterke in enotna kategorija veterank
U7, U9, U11, U13, U15 (dečki in deklice).
Za DP se upoštevajo samo tekmovalci z licenco KZS (kartica KZS in tujci so izločeni,
lahko pa nastopijo)

SODNIŠKA SLUŽBA
Glavni sodniki Kolesarske zveze Slovenije: DKSS
Tehnični delegat: Simon Erjavec
VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE
Iztok Kvas, direktor tekmovanja kontaktna oseba: 031 312 028
Jernej Kelbič, tehnični vodja
Podatki organizatorja: Društvo gorskih kolesarjev Pohorje,
naslov: Pot k mlinu 3, 2000 Maribor;
e-pošta: info@bikeparkpohorje.si

ČASOVNI POTEK DIRKE
Kategorija

Prevzem
številk/prijav
e

Boks

Sestanek
vodij ekip

Dolžina
dirke/krog

TERMIN OGLEDA PROGE ZA STAREJŠE KATEGORIJE
Članice (Elite
ženske)
Mladinke U19 in
Mlajše mladinke
U17

Start

Podelitev

08.00 - 09.15

7.30 – 09.00

09.15

08.30

1:20 – 1:40

09.30

13.00

7.30 – 09.00

09.15

08.30

1:00 – 1:15
45 min
(U17)

09.31

13.00

Veterani/ke

7.30 – 09.00

09.15

08.30

60 min

09.32

13.00

Amaterji/ke, Hobi

7.30 – 09.00

09.15

08.30

60 min

09.33

13.00

Člani (Elite m in
U23)

7.30 – 10.00

11.15

10.30

1:20 – 1:40

11.30

13.00

Mladinci U19

7.30 – 10.00

11.15

10.30

1:00 – 1:15

11.31

13.00

Mlajši mladinci U17

7.30 – 10.00

11.15

10.30

45 min

11.32

13.00

PODELITEV ZA STAREJŠE KATEGORIJE IN OGLED PROGE ZA MLAJŠE

13.00 - 13.30

U15

7.30 – 12.00

13.20

12.30

30 min

13.30

17.00

U13

7.30 – 12.00

14.10

12.30

20 min

14.20

17.00

U11

7.30 – 12.00

14.50

12.30

15 min

15.00

17.00

U9

7.30 – 12.00

15.30

12.30

12 min

15.40

17.00

U7

7.30 – 12.00

16.10

12.30

10 min

16.20

17.00

Podelitve se udeležijo prvi trije tekmovalci v starejših kategorijah državnega prvenstva.
Za kategorije mladih, se podelitve udeleži prvih pet tekmovalcev. Podelitve se morajo
tekmovalci udeležiti v klubskih dresih!

PISARNA ORGANIZATORJA
Spodnja postaja Pohorske Vzpenjače
Odprta bo od 8:00. Dvig startnih številk, akreditacije, informacije.
MERJENJE ČASA in REZULTATI
Elektronsko merjenje časa s pomočjo čipa, ki je del štartne številke. Po končanem
tekmovanju prosim vrnite številke. Enako velja za vse, ki odstopijo. Nevrnjena številka
se računa 20€. Uradni rezultati bodo objavljeni na portal www.prijavim.se. Neuradne
rezultate lahko spremljate preko “live timing” prav tako na portalu www.prijavim.se.
OSTALA PRAVILA
•
•
•
•
•
•
•
•

Dvig startnih številk v prijavni službi za celotno ekipo prevzame vodja oz.
spremljevalec ob predložitvi veljavnih licenc za celotno ekipo.
S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa in da tekmuje
na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna
oseba).
Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK.
POMEMBNO: za kategorije U7, U9 in U11 niso dovoljena pedala na zapenjanje (SPD);
dovoljena so samo ‘flat’ pedala.
Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano.
Obvezna je uporaba zaščitne čelade.
Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom.
Sprejema jih glavni sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20€.
Zagotovljena je zdravstvena služba in zdravnik v startno ciljnem prostoru in GRS ob
progi.
Pranje koles je zagotovljeno / ob spodnji postaji Pohorske Vzpenjače

ZDRAVNIŠKA POMOČ
•
•

na tekmi bo prisotna zdravniška pomoč z zdravnikom v cilju in gorska reševalna
služba na tehničnih delih proge.
izven časa tekme kliči 112 za nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, gorskih ali
drugih reševalnih enot.

OPIS PROGE
»Veliki krog« je naravna, razgibana in mestoma tehnično zahtevna proga. Ostale proge
so primerne otroškim kategorijam. Število krogov bo določeno na sestanku vodij ekip in
bo prilagojeno trenutnim razmeram na progi.
Veliki krog: v dolžini 3, 1 km z 150 m vzpenjanja za kategorije U17 in starejši.
Mali krog: za kategorijo U15, bo skrajšan veliki krog (brez zgornje zanke).
Proga za kategorije U7 – U13 bo speljana na spodnjem delu smučišča.

TRENING IN OGLED PROGE
Poleg sobotnega termina za uradni trening (17:30 – 19:30), bo ogled proge
možen tudi v petek od 17:30 ure naprej. Ogled proge v petkovem terminu je
možen samo za veliki krog (kategorije U15 in starejši).
OPOZORILO: Na delih kjer se proga križa s progo bike parka, je potrebna
pazljivost. Prečkanje DH proge in proge, ki je del bike parka, je dovoljeno le ob
zmanjšani hitrosti! Kritična mesta bodo označena.

