DRŽAVNO PRVENSTVO
kratkI kros

»XCC Energija Domžale«
TEKMA ŠTEJE TUDI ZA SLOXCUP
18.9.2022

DATUM TEKMOVANJA: 18. SEPTEMBER 2022
ORGANIZATOR: Športno društvo Energija
KRAJ: Domžale, MTB poligon Šumberk in Kinološko društvo Domžale
DISCIPLINA: cross-country - XCC

KATEGORIJA U7-U11
NO SPD PEDALS

STARTNINA:

7,00 EUR – U7, U9,U11, U13, U15, U17 z veljavno licenco KZS 2022
25,00 EUR – vse ostale kategorije z veljavno licenco KZS 2022
KATEGORIJE razpisane so naslednje kategorije po pravilniku KZS: pod 7 let deklice/ pod 7 let dečki / pod 9 let deklice / pod 9 let
dečki/ pod 11 let dečki / pod 11 let deklice / pod 13 let dečki / pod 13 let deklice / pod 15 let dečki / pod 15 let deklice / mlajši
mladinci (U17) / mlajše mladinke (U17) / mladinci (U19/ mladinke (U19), člani / članice / veterani 1,2,3 / veteranke / amaterji
DRŽAVNO PRVENSTVO (naslov prvaka se podlejuje): U17, U19, ELITE, Veterani, Veteranke, Amaterji
MEDNARODNA UDELEŽBA: V SloXcup imajo pravico nastopa mednarodni tekmovalci, točke pokala SloXcup bodo podeljene kot
ponavadi glede na uvrstitve vključujoče tuje tekmovalce v vseh razpisanih kategorijah.
Podelitev v kategorijah razpisanih za državno prvenstvo (U17,U19, ELITE, Master, Amater) pa bodo izvedene le od 1.-3.mesta
za tekmovalce s Slovenskih državljanstvom ki štejejo za naslov državnega prvaka.

PRIJAVA MORA VSEBOVATI:
Ime in priimek, letnico rojstva, številko in kodo licence, kategorijo in
ime kluba.
KASNEJŠE PRIJAVE PO ROKU NE SPREJEMAMO!
ODDAJA IN KONTROLA LICENC OB PRIJAVI!
DVIG STARTNIH ŠTEVILK: (v tabeli spodaj)

ČASOVNI POTEK DIRKE
Kategorija-UCI

Dolžina

Prevzem
številk

U7

10 min

8.00-9.30

U9

10 min

8.00-9.30

U11

15 min

8.00-9.30

U13

20 min

8.00-10.30

U15

25 min

8.00-10.30

U17

25 min

8.00-11.30

Sestanek
vodij ekip

Boks

9.30

9.50

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

10.05

Ženske Elite
(članice+u23),
U19 mladinke,
veteranke,
Elite (člani+U23),
U19
Poganjalčki

25min

8.00-11.30

25min
5min

8.00-11.30
8.00-11.30

10.20
10.40

10.55

11.10

11.25

11.40

12.05

12.20

Podelitev
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

Nagrade:
Prvi trije dobijo medalje
Podeljene bodo praktične nagrade
Mesto objave rezultatov:
na prireditvenem prostoru,
po končanem tekmovanju
posamezne kategorije
Podelitve:
Podelitev priznanj bo izvedena po
urniku na štartno ciljnem prostoru.

13.00

12.50-13.20
13.15

13.15

13.15

13.55

13.15

14.45

13.15

15.50

8.00-11.30
25min

10.00

10.25

Ogled proge
Veterani, amaterji

Start

Prijave do četrtka 15.9.2022 do
24. ure preko aplikacije:
www.prijavim.se

VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE:
Mitja Tancik (predsednik kluba in vodja tekmovanja) 040 476 576
Evgen Pevec (tehnični vodja tekmovanja, proga) – 041 767 478

13.30
14.10

16.50
16.50

15.00

16.50

16.00

16.50

Naslov organizatorja:
Športno društvo Energija
Vir, Robova ul. 28
1230 Domžale
www.energijateam.com

OSTALO:
















Prijave in plačila za vse kategorije sprejemamo preko aplikacije www.prijavim.se do četrtka 15.9.2022 do 24. Ure.
Prijave na dan tekmovanja niso možne
Dvig štartnih številk v prijavni službi za tekmovalce prevzame vodja oz. spremljevalec, za celotno ekipo
Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala pred stavbo Kinološkega društva DOmžalev bližini starta
S prevzemom startne številke 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 KZS-OGK za 2022.
Sestanek vodij ekip bo pred začetkom tekmovanj, kot je navedeno v časovnici, na startno cilnem prostoru.
Na tehnični coni in feedzoni je dovoljeno stati le klubskim delavcem.
Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano. Tekmovalci si progo lahko ogledajo dan prej ali pa na dan tekme, a le
takrat, ko na progi ne bo potekalo tekmovanje in je predviden ogled proge. Prvi štart je tekmovanja je dovolj pozno na
sporedu, da si lahko vsi tekmovalci progo ogledajo pred začetkom!
Obvezna je uporaba zaščitne čelade.
Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni sodnik do 15 min. po
objavi rezultatov ob plačilu kavcije 15€.
Zagotovljena je zdravstvena služba z reševalnim vozilom.
Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil.
Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. Tekmujete na lastno
odgovornost!

OPIS PROGE: Proga poteka po travi, asfaltni cesti in poteh MTB poligona Šumberk je tehnično srednje zahtevna, saj XCC format
tekmovanja ne dopušča težjih tehničnih elementov.
Na progi bo organizirana ena »feedzona«, v bližini štartno ciljnega prostora, na travi, v dolžini 50-70m.
Proga na travnatem delu je ravninska. Na progi je veliko ovinkov in pospeševanja, nekaj zožanj a dovolj metrov širokih poti za
prehitevanja. Del kroga poteka po poteh MTB poligona Šumberk, kjer je proga zanimiva, dinamična s strmim vzponom, zavitim
vzponom, ter nekaj tehničnimi elementi spusta, zadnji del kroga poteka po asfaltu in se vrača nazaj na travnati startno cilni
prostor.
Dostop do tekmovanja
Tekmovališče je v bližini izvoza iz AC Domžale, pri Kinološkem društvu Domžale

Parkirišča!
Za ekipe in tekmovalce bo parkirišče zagotovljeno v bližini štartnega prostora, za gledalce pa 400m stran, v športnem parku
Domžale. Ekipa bo po pošti dobila akreditacijo za parkirišče, in sicer za en avto na vsake 4 tekmovalce. Ker je parkirni prostor v
bližini omejen, bomo ostale žal morali poslati v športni park, ki je oddaljen 400m. Nekaj parkirišč bo zagotovljenih tudi na drugih
lokacijah v bližini, kamor vas bodo usmerili redarji ob cestnih zaporah, ki bodo v neposredni bližini starta.
Več informacij: www.energijateam.com / info@energijateam.com

