RAZPIS
ZA MEDNARODNO KOLESARSKO DIRKO
»OB BLEJSKEM JEZERU«
POKAL SLOVENIJE
Nedelja, 18. september 2016

ORGANIZATOR
KATEGORIJE

Kolesarski klub Grega Bole Bled
Pot na lisice 4
4260 BLED
U23, SM, Ž, A, M

PROGA

Proga je krožna in poteka po Kolodvorski, Zupančičevi in
Kidričevi cesti s startom in ciljem na železniški
postaji Bled - Jezero.
Krog je dolg 2950 m, višinska razlika v krogu je 50 m

TEKMOVALNI
PREDPISI

Tekmuje se po predpisih UCI in KZS ter po določilih tega razpisa.
Dirka je krožna na končni cilj. Število tekmovalcev iz posamezne
ekipe na startu ni omejeno. Spremljanje tekmovalcev z avtomobili ni
dovoljeno.
V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridržuje pravico do
sprememb tega razpisa.
Tekmovalec, ki zaostane za en krog, mora odstopiti.

DOLŽINA
PROG
E,
KATEGORIJE IN
ŠTAR
TI
ŠTART in CILJ
RAZGLASITEV
REZULTATOV
PRAVICA
NASTOPA
PRIJAVE

Kategorija

Število krogov

Dolžina proge

Čas starta

Master D, E, F, G, H,
I in ženske A, B, C
Amater in
Master A, B, C

9

26,55 km

9.00

14

41,30 km

9.45

SM, U23

20

59,00 km

12.30

Na železniški postaji Bled - Jezero
Kategorije A, M, Ž ob 11.30, SM, U23 ob 15.00.
Vsi licencirani tekmovalci navedenih kategorij z veljavno UCI licenco
Prijave iz SLO: preko portala Prijavim.se
Iz tujine: na e-mail romantomas67@gmail.com
Prijave zbiramo najkasneje do 16. septembra 2016 do 24.00 ure.
Kasnejših prijav NE BOMO UPOŠTEVALI !

PISARNA
DIRKE
STARTNINA
IZDAJA START.
ŠTEVILK
PRITOŽBE
NAGRADE

SPLOŠNA
DOLOČILA

DODATNE
INFORMACIJE

Bled, 22.07. 2016

V prostorih železniške postaje Bled – Jezero
Za kategorije A, M, Ž: 15 EUR. Startnina se plača na TRR kluba
(03139-1000003587) ali na dan dirke pred startom v pisarni dirke
V prostorih pisarne dirke ob predložitvi licenc in ob plačilu startnine
Sprejema jih glavni sodnik najkasneje 10 min. po objavi neuradnih
rezultatov ob pologu kavcije 25 EUR, ki se jih v primeru ugodne
rešitve pritožbe vrne
Denarne nagrade se delijo po pravilniku KZS.
V kategorijah A, M in Ž nagrade prejmejo prvi trije uvrščeni v vsaki
kategoriji. Praktične nagrade bodo podeljene skladno s fondom
nagrad
Med tekmovanjem so na progi le vozila, ki jih določi organizator in
vozila policije. Vsi tekmovalci vozijo na lastno odgovornost in željo
ter po cestno prometnih predpisih. S svojim startom se obvežejo, da
bodo vozili v skladu s tem razpisom, s pravilniki KZS in UCI ter po
navodilih organizatorja, redarjev, sodnikov in policije. Organizator ne
odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi nespoštovanja predpisov
in navodil ob startu, kakor tudi ne za morebitno škodo, ki jo
tekmovalci napravijo sebi, med seboj in proti tretji osebi. Ogrevanje
na progi v času tekmovanja ni dovoljeno. Tekmovanje bo ob vsakem
vremenu
Kristl OGRIS
041 600 341
Marjan KNAFLIČ 041 774 159
Roman TOMAŠ 041 812 174
Kolesarski klub Grega Bole Bled
Organizacijski odbor

