RAZPIS ZA 4X DRŽAVNO PRVENSTVO
DATUM: sobota, 15. 09. 2018
ORGANIZATOR: Kolesarski klub Črn trn, Lavričeva 63, 5270 Ajdovščina.
KRAJ: Slovenija, Ajdovščina, ŠP Pale, 4X proga Črn trn.
DISCIPLINA: 4 kros.
KATEGORIJE: ELITE, MLADINCI - U19, MLAJŠI MLADINCI – U17, ŽENSKE, AMATERJI, DEČKI - U15,
MLAJŠI DEČKI – U13
*Ob manjšem številu tekmovalcev se lahko organizator odloči za združitev kategorij, končni rezultati se vodijo ločeno.

URNIK TEKMOVANJA:
Sobota, 15. 09. 2018
neuradni trening
prijave
sestanek ekip
uradni trening
kvalifikacije
finale
razglasitev zmagovalcev

11:00 - 13:00
12:00 -14:00
14:15
14:00 -15:00
15:30-16.30
17:00-18:00
19:00 (oz. 15 minut po finalni vožnji)

PREDPRIJAVE:
Sprejemamo do četrtka, 13. 09. 2018, do 24:00 na portalu prijavim.se (https://prijavim.se)
Sprejete bodo vse predprijave, ki vsebujejo naslednje podatke: 1. Ime, priimek tekmovalca, 2. klub, 3.
tekmovalna kategorija, 4. datum rojstva, 5. številka licence, 6. koda licence. Prosimo da podatke v prijave navedete
pravilno/ prepišete z veljavne licence.

PRIJAVNINA:
Plačilo prijavnine tekmovalec opravi na dan tekmovanja v času delovanja prijavne službe, torej ob pridobitvi
startne številke. Cena je ob pred-prijavi 25€, ob prepozni prijavi, oz. brez pred-prijave pa 30€. Tekmovalci v
kategoriji AMATERJI poleg prijavnine plačajo še znesek za kritje KZS članske kartice(10€), oz. zavarovanja,
namesto licence pa za identifikacijo prijavni službi oddajo veljavni osebni dokument. V primeru, da je
tekmovalec oddal predprijavo, a se tekmovanja neupravičeno ne udeleži, mora štartnino poravnati do
naslednje tekme Pokala Slovenije, sicer se je ne sme udeležiti.

NAGRADNI SKLAD: denarne in praktične nagrade, določene po pravilniku KZS.
PROSTOR ZA EKIPE: na cesti pod 4 kros progo in ob pump progi- rezervacije niso potrebne.
MESTO OBJAVE INFORMACIJ: oglasna deska v ciljni areni in v območju starta.
VODJA TEKMOVANJA: Sebastjan Kodele.
KONTAKTI: info@crntrn.com ali 040 236 941 (Sebastjan), 040 822 220 (Klavdij) 040588940 (Matija).

DODATNA OPOZORILA:
- Mladoletni tekmovalci morajo ob prevzemu številke predložiti podpisano izjavo skrbnika, ki navaja, da tekmovalec tekmuje na
njihovo odgovornost (predpripravljene izjave bodo na voljo tudi pri prijavni službi, kjer jih lahko skrbniki podpišejo v času prijav).
- Zaščitna oprema tekmovalcev mora biti v skladu z veljavnim pravilnikom za disciplino 4 kros.
- Licence in osebni dokumenti bodo pri organizatorju od prevzema do vračila startnih številk.
- Vračilo številk in dokumentov bo potekalo takoj po zaključeni podelitvi v bližini podelitvenega prostora.

PRENOČIŠČA:
AVTOKAMP POLICE: http://www.zs-ajdovscina.si
HOTEL GOLDCLUB: http://www.hotelgoldclub.eu/hotel.php
MLADINSKI HOTEL v Palah: www.hostel-ajdovscina.si

VLJUDNO VABLJENI!

