RAZPIS

ZA »3.CIKLOKROS CERKNICA – DRŽAVNO PRVENSTVO«
NEDELJA, 2. December 2018
ORGANIZATOR

Kolesarski klub Pantal, Kolesarim Varno, društvo za varnost
kolesarjev in Cerkniški rekreativni kolesarji

TRASA
CIKLOKROSA

Ciklokros poteka v stari industrijski coni Podskrajnik, start/cilj je
pri gostilni En Krajcar. Trasa je v kobinaciji asfalta, makedama
in trave. Na trasi so naravne in umetne ovire.

KATEGORIJE

ČLANI (Elite in U23)
AMATERJI in MASTERS do 44 (M 19 - 44)
MASTERS nad 44 (M45 +)
STREJŠI MLADINCI (MU19)
MLAJŠI MLADINCI (MU17)
DEČKI (MU15)
ŽENSKE (17+)
DEKLICE (W17)
OTROCI (kolesa in poganjalčki) (do 11 let)
V skladu s pravili UCI, se od prve dirke nacionalnega ciklokros
koledarja KZS za celo ciklokros sezono upoštevajo kategorije,
ki jim kolesarji/kolesarke pripadajo od 1. januarja prihajajočega
koledarskega leta.

ŠTART IN
DOLŽINA DIRKE

V stari industrijski coni Podskrajnik (pri gostilni En Krajcar):
OTROCI ob 11.30 uri – cici krog (ni štartnine – prijava na
dan prireditve do 10:45 v gostilni En Krajcar)
DEČKI IN DEKLICE ob 12.00 uri – 20 min. + 1 kr.
ŽENSKE ter ML in ST. MLAD. ob 12.30 uri – 30 min. + 1 kr.
ČLANI, AMATERJI, MASTERS ob 13.30 uri – 45 min. + 1 kr.

OPREMA

Dovoljene so vse vrste koles.
Pravilnik KZS za ciklokros 2018/2019: Na dirkah nacionalnega
ciklokros koledarja KZS je dovoljena tudi uporaba koles
drugega tipa. Rezultati, doseženi s temi kolesi se ne štejejo za
Državno prvenstvo v ciklokrosu in za Pokal Slovenije v
ciklokrosu.

PRIJAVE

Prijave sprejemamo do 30.11.2018 do 12.00 ure preko
http://prijavim.se/ ali na info@kkpantal.si
Prijave za kategorijo OTROCI, na dan prireditve do 10:45.

ŠTARTNINA

Višina štartnine je 15€. (DEKLICE, DEČKI, MLAJŠI MLADINCI
IN STREJŠI MLADINCI, štartnina 10€)
Štartnina se poravna do 30.11.2018 do 12.00 ure preko
spletne strani http://prijavim.se/ ali kot nakazilo na TRR
kluba(prinesi potrdilo).
KOLESARSKI KLUB PANTAL, Žnidarčičeva 31, 5290
Šempeter pri Gorici, TRR: 02544-0259315813 (Namen: Ime in
Priimek)

PISARNA DIRKE

Pred gostilno En Krajcar.

SESTANEK

Ob 11.00 v pisarni dirke.

NAGRADE

Podelitev nagrad za najboljše tri uvrščene in oblačenje majic
državnih prvakov v posameznih kategorijah pred gostilno En
Krajcar po končani dirki zadnje kategorije.

TEKMOVALNI
PREDPISI

Za vse kar ni določeno v tem razpisu velja Pravilnik KZS za
ciklokros 2018/2019

OSTALE
DOLOČBE

Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne
odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med
seboj ali proti tretjim osebam.

RAZNO

Na trasi bo označen prostor za tehnično cono, ki je namenjen
odpravi tehničnih napak, menjavi ali čiščenju koles. Ogled
proge je mogoč po končani kategoriji, do 5 min do štarta
naslednje. V času tekmovanja je vožnja ostalih po njej strogo
prepovedana! Tekmovalec dobi bon za testenine.

PRITOŽBE

Takoj po končani dirki ob kavciji 50€.

Za kakršne koli druge informacije pokličite na 041-430-021 ali pišite na
info@kkpantal.si
V Cerknici, dne 21.11.2018

KK Pantal
Organizacijski odbor

