ORGANIZIRA

CIKLOKROS PETANJCI
Državno prvenstvo Slovenije v Ciklokrosu
DATUM: Nedelja 11. januar, 2015
ORGANIZATOR: Športno društvo Team Turbo Tropovci, Obrtniška ulica 5, 9251 Tišina
KRAJ: Petanjci (ob mostu čez reko Muro)
DISCIPLINA: Ciklokros
STARTNINA: Predprijava (do 09.01.2015 do 23:59 ure): 10€
Na dan tekmovanja do 11:30 ure: 15€

PREDPRIJAVE preko portala prijavim.se do 9. Januarja do 23:59
KATEGORIJE:







Moški (19 do 40 let: 1976-1996, vključujejo elito, amaterje, rekreativce
brez licenc),
Moški (nad 40 let z licenco ali brez, 1975 in starejši),
Ženske (enotna kategorija nad 15 let, 2000 in starejše),
Mladinci (od 15 do 18 let, 1997-2000),
Dečki (do 15 let, 2001 in mlajši),
Deklice (do 15 let, 2001 in mlajše)

Po pravilniku se upoštevajo kategorije, ki jim kolesarji/kolesarke pripadajo od 1. januarja
prihajajočega koledarskega leta.

NAGRADE:

MESTO OBJAVE REZULTATOV:

Medalje za najboljše tri v kategoriji, 10 min po Na prireditvenem prostoru, po končani dirki
koncu posamezne dirke.
vsake kategorije ter na:
www.sd-ttt.si in prijavim.se

URNIK TEKMOVANJA:
Štart ob 12:00: Dečki in deklice do 15 let
15 min. po cilju prve dirke: Ženske in mladinci do 18
15 min. po cilju druge dirke: Moški 19 let in starejši – z licenco ali brez

20min + 1 krog
30min + 1 krog
45min + 1 krog

VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE
Dušan Hajdinjak: 041/327-990 (e-mail: info@sd-ttt.si)
Šooš Robert: 041/704-990

TOČKOVANJE IN TEKMOVALNI PREDPISI:
- Zimska liga 2014/2015
- Pokal Slovenije v Ciklokrosu 2014/2015
- Državno prvenstvo Slovenije v Ciklokrosu 2014/2015
Dovoljena tudi MTB in treking kolesa. Podrobnosti in predpisi v Pravilniku PSLO v
Ciklokrosu 2014/2015.
Za prvenstvo Slovenije štejejo samo tekmovalci s Ciklokros kolesi razen pri kategoriji
Dečki/Deklice do 15 let, kjer za prvenstvo Slovenije štejejo VSI tekmovalci neglede na
tip kolesa!
PRITOŽBE:
- Pri glavnem sodniku ob kavciji 25,00 €
OSTALO:
- Na dan tekmovanja mora poravnati vodja ekipe startnino za vse prijavljene tekmovalce.
- Sestanek vodij ekip bo 11:00 na štartno-ciljnem prostoru.
- Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo. Številke prevzame vodja oz. spremljevalec
ob plačilu startnine za celotno ekipo, najpozneje 30min pred začetkom tekmovanja.
- Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno
obvestil na spletni strani www.sd-ttt.si in prijavim.se.
- Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
- Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji
osebi. Vsak tekmovalec obvezno podpiše obrazec o prevzemu odgovornosti.
- Ko prvi tekmovalec v kategoriji prečka cilj, je dirke konec. To pomeni, da tekmovalci, ki jih
najhitrejši prehiti, kolesarijo do konca kroga v katerem prvouvrščeni prečka ciljno črto.
- Tekmovanje se organizira v vsakem vremenu, razen če je organizacija resnično nemogoča.

OPIS PROGE: Tehnično in fizično manj zahtevna, primerna tudi za najmlajše. Podlaga je po
večini trava z lažjimi tehničnimi odseki in brez nevarnejših odsekov.
Krog je dolg cca 2.1 km z višinsko razliko 23 m.
Na trasi bo označen prostor za tehnično cono, ki je namenjen odpravi
tehničnih napak, menjavi ali čiščenju kolesa.
DOSTOP DO TEKMOVALIŠČA:
Izvoz Sveti Jurij ob Ščavnici (avtocesta) – tekmovališče:
http://ridewithgps.com/routes/6622129
Peljete se iz smeri Radenci v smeri Murska Sobota in takoj, ko prečkate most reke Mure je na levi strani prizorišče.

TRASA TEKMOVANJA:

Segment na Stravi: http://www.strava.com/segments/8626812

