RAZPIS
za kolesarsko dirko

GABRJE 2019
Državno prvenstvo za DEČKE in DEKLICE ter za
Pokal Slovenije za MLAJŠE MLADINKE

NEDELJA, 2. junij 2019
Organizator:

Organizator: KOLESARSKO DRUŠTVO PAPEŽ PODGORJE
Naslov: GOMILE 10, GABRJE
Pošta: 8310 BRUSNICE
Telefon: 031 377 114
Davčna številka: 61771562
TRR: SI56 2480 0905 8413 887
Kontaktna oseba: DUŠAN GORJANEC tel: 041 697 897 e-naslov: dusan.gorjanec@kdpapez-podgorje.si

Trasa dirke:

Mesto starta: GABRJE
Trasa: GABRJE-HRUŠICA-GABRJE
Dolžina trase ali kroga: 4,9 km
Višinska razlika kroga: 90 vm

Kategorije:

Dečki in deklice, mlajše mladinke
Dečki A

Mlajše mladinke

Dečki B
Dečki C
Deklice A
Deklice B
Deklice C

Dolžina proge
in čas starta*:

Kategorija

Dolžina proge

Čas starta

Dečki C, deklice B in C

2 kroga / 9,8 km

9:30

Dečki B, deklice A

4 kroge / 19,6 km

10:15 (10 minut po koncu predhodne dirke)

Dečki A, Mlajše
mladinke

5 krogov / 24,5 km

11:15 (10 minut po koncu predhodne dirke)

*Zaradi težavnosti kroga, dolžine proge odstopajo od Nacionalnega tehničnega pravilnika KZS-OCK.
*Tekmovalci morajo biti na označenem mestu vsaj 10 minut pred predvidenim štartom.

Nagrade:

V skladu s pravili KZS.

Pisarna dirke:

Stara OŠ, Šumeči potok 11, Gabrje Pisarna dirke bo označena.
Sestanek z vodjami ekip bo v pisarni dirke ob 9.00.

Prijave:

Prijave do petka 31.maja 2019, do 12.00 izključno preko http://prijavim.se. Kasnejših prijav NE bomo upoštevali. Na
dan prireditve prijava NI možna.
Štartne številke in nalepke za čelade vodje ekip prevzamejo v pisarni dirke od 8.30-9.00 na dan prireditve.

Tekmovalni
predpisi:
Ostale določbe:

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa. Tekmovalci so obvezni, da se
odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico
spremembe tega razpisa.
V času tekmovanja bo na trasi POPOLNA zapora ceste. Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne
odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam. Prireditev je zavarovana
pri zavarovalnici AS preko KZS.

Razglasitev
rezultatov:
Pritožbe:
Ostalo:

Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov
pa 20 min po objavi neuradnih rezultatov, predvidoma ob 13.00. Rezultati bodo dostopni preko »Prijavim.se«, KZS in
preko spletne strani organizatorja.
Pri glavnem sodniku v 15 minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji 25 €.
Tekmovalci, ki bodo prehiteni za krog ali več, lahko nadaljujejo dirko. Dirko zaključijo v krogu prihoda zmagovalca v
cilj.

Situacijska skica trase:

Legenda:

A ŠTART in CILJ DIRKE
B NEVAREN OVINEK
C NEVAREN SPUST
D NEVAREN OVINEK
Profil trase:

A

B

C

D

A

