ŠPORTNO DRUŠTVO B.V.G.GULČ
VNANJE GORICE
Nova pot 5,
1351 BREZOVICA

in

KOLESARSKO DRUŠTVO LPP
Celovška cesta 160
1000 LJUBLJANA

RAZPIS

MAROSTARJEV KRONOMETER
ZA POKAL SLOVENIJE (PSLO)
DATUM PRIREDITVE:
Nedelja, 5.5.2019 na progi Podpeč – Črna vas v dolžini 10 km

KATEGORIJE:
Kategorija
Ženske A
Amaterji
Master C
Master F
Master I

starost
do 34
16 - 29
40 - 44
55 - 59
Nad 70

Kategorija
Ženske B
Master A
Master D
Master G

starost
35 – 49
30 - 34
45 - 49
60 - 64

Kategorija
Ženske C
Master B
Master E
Master H

starost
nad 50
35 - 39
50 - 54
65 - 69

PRIJAVE:
prijavim.se do ČETRTKA 2.5.2019. Prijava je potrjena s plačilom startnine 15 € do ČETRTKA 2.5.2019 do 24 ure na
prijavim.se oziroma na dan tekme v višini 20€ na prijavnem mestu.
Dvig startnih številk na dan tekmovanja od 8:30 do 10:00: KULTURNI DOM v PODPEČI
Prvi start ob 11:00 uri, po kategorijah v časovnem zaporedju 30 sekund:
ŽENSKE-C, -B, -A, MASTER-I, -H, -G, -F, -E, -D, -C, -B, -A, AMATERJI

ŠTARTNINA: 15 EUR.
NAGRADE: Po pravilniku
Rezultati bodo objavljeni na oglasni deski prireditvenega prostora uro po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj po tekmi pa na
spletni strani KZS

PRITOŽBE:
Samo pisne pritožbe sprejema glavni sodnik do 15 minut po objavi rezultatov na razglasni deski ob plačilu kavcije 25 EUR, ki se
v primeru ugodne rešitve vrne.

RAZGLASITEV:
Po pritožnem roku na prireditvenem prostoru.

OSTALE DOLOČBE:
Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Tekmovalci morajo obvezno uporabljati zaščitno čelado. Organizator ne
odgovarja za škodo niti poškodbe, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. Na startno-ciljnem prostoru bo
organizirana služba prve pomoči.
Tekmovalec s prijavo in plačilom startnine potrdi, da se strinja s pogoji iz tega razpisa in da tekmuje na lastno odgovornost.
Tekmuje se v skladu s pravili UCI in KZS.
Organizator ima pravico razpisne pogoje spremeniti, če bodo zato obstajali objektivni razlogi.
Športni pozdrav in veliko športne sreče na tekmovanju !

LJUBLJANA, april 2019

