SLOVENSKI POKAL V
GORSKEM KOLESARSTVU
ZA MLADE

XC ZAVRŠNICA 2015
Završnica 20. 6. 2015
DATUM TEKMOVANJA: sobota 20. junij, 2015
ORGANIZATOR: KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA
KRAJ: ŽIROVNICA ‐ DOLINA ZAVRŠNICE
DISCIPLINA: kros, cross country, XC
ŠTARTNINA: Za licencirane tekmovalce kategorij U7, U9, U11, U13, U15 in U17 štartnine ni.
Za kategorijo OPEN štarnina znaša 15,00 €. Vsi tekmovalci brez licence morajo plačati 22,00€ za
dnevno licenco (zavarovanje). Polnoletni tekmovalci brez licence lahko tekmujejo v kategoriji
OPEN (štartnina 15€ + dnevna licenca za tekmovalce brez licence).
OBVEZNA ODDAJA IN KONTROLA
LICENC OB PRIJAVI V ZAVRŠNICI!
Dvig štartnih številk po časovnici v
spodnji tabeli.
Dvig časomerilnih čipov pol ure pred
posameznim štartom! Čipe bo
nameščala in odstranjevala ekipa
časomerilcev.

PRIJAVE DO ČETRTKA 18.06. 2015 do 24.
ure preko aplikacije www.prijavim.se
Predprijave so obvezne za vse
tekmovalce. Prijave so možne na dan
prireditve samo ob doplačilu 15€ zaradi
pozne prijave.
Prijava mora vsebovati: Ime in priimek,
letnico rojstva, številko in kodo licence,
kategorijo in ime kluba.

ČASOVNI POTEK TEKMOVANJA
KATEGORIJA

U7 (deklice in dečki)
U9 (deklice in dečki)
U11 (deklice in dečki)
U13 (deklice in dečki)
U15 (deklice in dečki)
Mladinke
U17
OPEN (ženske in moški)

TRAJANJE
TEKME

PREVZEM
ŠTEVILK/PRIJAVA

BOKS

ŠTART

10 min
15 min
20 min
30 min
40 min
50 min
50 min
50 min

9:00 – 10:00
9:00 – 10:00
9:00 – 10:00
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

10:20
10:50
11:20
12:05
13:05
14:20
14:20
14:20

10:30
11:00
11:30
12:15
13:15
14:30
14:30
14:30

PODELITEV: Za vse kategorije 16:30 na prireditvenem prostoru. Za vse tekmovalce so
obvezna klubska oblačila.

NAGRADNI SKLAD: Po pravilniku KZS in praktične nagrade.
MESTO OBJAVE REZULTATOV: Na prireditvenem prostoru, po končani dirki.
SESTANEK VODIJ EKIP: Pol ure pred posameznim štartom v šotoru organizatorja.
OPOMBE: Licenca je obvezna za vse tekmovalce. Tekmovalec brez licence mora kupiti
dnevno licenco, ki vključuje zavarovanje (22€).
Pri kategorijah U7, U9, U11, U13, U15 in OPEN je uvrstitev ločena glede na spol, vendar
štartajo in tekmujejo skupaj.
OSTALO:
Na dan tekmovanja mora poravnati vodja ekipe štartnino za vse prijavljene tekmovalce.
o Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS‐OGK
o Sestanek vodij ekip bo 30 min pred štartom vsake kategorije v šotoru organizatorja.
o Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo. Številke prevzame vodja oz.
spremljevalec ob predložitvi veljavnih licenc
o Plačilo štartnine je možno na bančni račun kluba (TRR) ali gotovinsko na dan prireditve
prijavni službi.
o Štartnina za tekmovalce, ki niso prijavljeni v predprijavah na prijavim.se in se prijavijo
šele na dan tekmovanja je 15,00 € višja od predvidene.
o Dvig časomerilnih čipov pol ure pred posameznim štartom! Čipe bo nameščala
in odstranjevala ekipa časomerilcev.
o Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
o Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom,
sprejema jih glavni sodnik do 15 min po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 25€.
o Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali
tretji osebi.
o Obvezna je uporaba čelade. Tekmovalci brez čelade ne smejo štartati.
o Ogrevanje in ogled proge v času tekmovanja je strogo PREPOVEDAN. Tekmovalci si
progo lahko ogledajo v petek 19.6.2015 ali na dan tekmovanja, a le takrat ko na progi ne
bo potekalo tekmovanje.
o Zagotovljena sta zdravstvena služba in topla malica za tekmovalce.
o Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence
pravočasno obvestil.
o Organizator ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu
ali tretji osebi. Tekmujete na lastno odgovornost.
PROGA: Proga poteka v dolini Završnica. Štart na enakem mestu kot pretekla leta.
Preostali del proge pa je spremenjen. Mali in srednji krog potekata večinoma po
travnatem in deloma gozdnem terenu, tudi po pesku. Proga je srednje zahtevna brez
daljših vzponov. Proga je primerna in težavnostno prilagojena za vse kategorije. Veliki
krog je dolg 2,8 km. Krajši strm vzpon morajo tekmovalci preteči ali prehoditi. Spusti
srednje zahtevni.
Točno število krogov bo določeno pred samim tekmovanjem in je odvisno od vremenskih
pogojev.
VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE
Žiga Blatnik (predsednik kluba): 031 648 452
E‐mail: kkzavrsnica@gmail.com
Luka Dolar (prijavna služba): 031 244 968
Tadej Volk (proga): 041 474 984
Naslov organizatorja:
Kolesarski klub Završnica, Zabreznica 53c, 4274 Žirovnica
TRR: SI56 0510 0801 0462 218 – Abanka, Davčna št.: 61012599

