PREDSTAVLJA

»XC ROGLA 2009«
SLO POKAL V
GORSKEM KOLESARSTVU
Rogla, 16.5.2009
DATUM TEKMOVANJA: 16. maj 2009
ORGANIZATOR: UNIOR d.d., PROGRAM TURIZEM, Cesta na Roglo 15, 3214 ZREČE
KRAJ: ROGLA
DISCIPLINA: cross‐country – XCO
STARTNINA: kategorije pokala mladih: za tekmovalce z licenco je štartnina v PRED PRIJAVI brezplačna. Na
dan tekmovanja je startnina 5 eur. Za tekmovalce brez licence je štartnina v PRED PRIJAVI 5,00 EUR.
Kategorije pokala mladih so: U7, U9, U11, U13, U15 in U17
Ostale kategorije: štartnina v PRED PRIJAVI 15,00 eur
Polnoletni tekmovalci brez licence lahko nastopijo v kategoriji amaterji, ob doplačilu 5,00 EUR, za
zavarovanje.
Pred prijave so za vse kategorije, tudi kategorije pokala mladih.
Za vse tekmovalce, ki se ne bodo prijavili v pred prijavah, se na dan tekmovanja zaračuna dodatnih 5,00 eur,
k predvideni startnini.
KATEGORIJE: razpisane so naslednje kategorije po pravilniku KZS: pod 7 let (združena) / pod 9 let
(združena) / pod 11 let dečki /pod 11 let deklice / pod 13 let dečki / pod 13 let deklice / pod 15 let dečki / pod 15
let deklice / mlajši mladinci (U17) / mladinci/mladinke / amaterji / masters (1 + 2) / ženske (elite in pod23) /
moški elite / moški pod23 let. Za kategorije v oklepajih, bodo podeljene nagrade posebej, posebej pa se vodi
tudi točkovanje v pokalu.
PRIJAVA MORA VSEBOVATI:
Ime in priimek, letnico rojstva, številko in kodo licence, kategorijo in ime kluba.
KASNEJŠE PRIJAVE PO ROKU NE SPREJEMAMO! ODDAJA IN KONTROLA LICENC OB PRIJAVI!
DVIG STARTNIH ŠTEVILK: (v tabeli spodaj)
Pred prijave do srede 13.05.2009 do 20. ure na: Domen.Vogelsang@unitur.eu
UPOŠTEVAJO SE LE PREDPRIJAVE S PLAČILOM STARTNINE NA TRR ORGANIZATORJA:
•
•

IBAN SI56 3400 0100 7830 364
(Sparkasse d.d.)
IBAN SI56 0223 4001 9806 090
(Nova LB Ljubljana)

ČASOVNI POTEK »DIRKE XC ROGLA 2009«
KATEGORIJA‐
UCI

ŠTEVILO
KROGOV

PREVZEM
ŠTEVILK

SESTANEK
VODIJ EKIP

PREVZEM
ČIPOV

BOKS

START

PODELITEV

U7

10 min

8.30‐9.45

9.30

9.30

9.50

10.00

11.30

U9

10 min

8.30‐9.45

9.30

9.30

9.50

10.00

11.30

U11

15 min

8.30‐9.45

9.30

9.30

9.50

10.00

11.30

U13

20 min

8.30‐9.45

10.00

10.00

10.15

10.30

11.30

U15

35 min

8.30‐9.45

10.00

10.00

10.15

10.30

11.30

U17

5 krogov

10.00‐11.00

11.30

11.30

11.45

12.00

16.00

U19 (m+ž)

6 krogov

11.00‐12.00

12.30

12.30

12.45

13.00

17.00

MASTER

6 krogov

12.30

12.30

12.45

13.00

17.00

ŽENSKE
(ELITE+23)

6 krogov

11.00‐12.00

12.30

12.30

12.45

13.00

17.00

AMATERJI

6 krogov

9.30‐10.30

10.30

10.30

10.45

11.00

15.00

MOŠKI
(ELITE+23)

8 krogov

11.00‐12.00

12.30

12.30

12.45

13.00

17.00

11.00‐12.00

NAGRADNI SKLAD: Nagradni sklad GLAVNEGA SPONZORJA znaša 2.000,00 EUR!!!
Podeljene bodo tudi praktične nagrade. Mesto objave rezultatov: na prireditvenem prostoru, po končanem
tekmovanju. Skupni rezultati bodo objavljeni v elektronski obliki naslednji dan zvečer na spletni strani
organizatorja www.unitur.si
Podelitev priznanj bo izvedena po urniku na štartno ciljnem prostoru oz v hotelu. V kategorijah: ženske,
mladinci in open (elite+u23) moški, pa bo izvedena hitra razglasitev najboljših nemudoma po prihodu v cilju.
Kasneje sledi podelitev po programu. Tekmovalcu, ki se »hitre« razglasitve ne bo udeležil brez tehtnega
razloga, lahko organizator odkloni podelitev nagrade. Med vsemi tekmovalci se bo ob zaključku izžrebalo
tudi gorsko kolo, ki ga podarja sponzor INTERSPORT.
OPOZORILO: Podelitve se morajo VSI tekmovalci udeležiti v klubskih oblačilih (ali dresu).
Opozorilo vsem tekmovalcem!
Najkasneje 60min ‐ 30min pred startom posamezne kategorije, morate na
štartno‐ciljnem prostoru s kolesom in številko prevzeti čip, za merjenje časa. Čipe
bo nameščala ekipa časomerilcev. Takoj po cilju morate počakati, da vam ekipa ta
isti čip sname. V primeru odstopa, morate čip dostaviti do časomerilne ekipe, v
nasprotnem bo zaračunana odškodnina za nevrnjen čip, 100,00 eur. Jasno je
zavedeno kateri tekmovalec ima določen čip, vračajte pa ga le časomerilni ekipi, ki
bo tudi vodila evidenco vrnjenih čipov.
PARKIRIŠČA: Za ekipe in tekmovalce bo parkirišče zagotovljeno v bližini štartnega prostora, prav tako za
gledalce. V športni dvorani hotela Planja bodo tudi garderobe in tuši.

OSTALO:

• Prijave za vse kategorije sprejemamo po elektronski pošti na naslov domen.vogelsang@unitur.eu do
srede 13.05.2009, do 20.00 ure.
• Plačilo startnine se izvede na (TRR) organizatorja ali gotovinsko na dan prireditve v prijavni službi.
• Štartnina za tekmovalce, ki se prijavijo šele na dan tekmovanja, je 5,00 eur višja od predvidene.
• Dvig štartnih številk v prijavni službi za tekmovalce prevzame vodja oz. spremljevalec, za celotno ekipo in
poravna startnine za vse skupaj. Ločene bodo številke prvih dveh in drugih dveh startov (U7‐U15 posebej,
ostali posebej), ki jih lahko vodje poberejo ločeno.
• Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala v prostorih HOTELA PLANJA na Rogli, cca 100m stran
od štartno ciljnega prostora.
• S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, da tekmuje na lastno
odgovornost. (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni
obrazec.)
• Prijavni obrazec je objavljen na domači strani kluba – www.unitur.eu
• Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS‐OGK za 2009.
• Sestanek vodij ekip bo 30 min. pred startom vsake kategorije, na mestu, kjer bo start.
• Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom.
• Na tehnični coni in feed zoni je dovoljeno stati le delavcem organizatorja z akreditacijo.
• Vsaka ekipa dobi eno akreditacijo na 3 tekmovalce.
• Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano. Tekmovalci si progo lahko ogledajo dan prej ali pa
na dan tekme, a le takrat, ko na progi ne bo potekalo tekmovanje. V času tekmovanj mlajših kategorij, si
tekmovalci lahko ogledajo progo kjer v tistem času NE BO POTEKALO TEKMOVANJE mladih.
• Obvezna je uporaba zaščitne čelade.
• Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni
sodnik do 15 min. po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 15€.
• Zagotovljena sta zdravstvena služba in topla malica za tekmovalce.
• Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil.
• Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
Tekmujete na lastno odgovornost!!!
VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE:
• DOMEN VOGELSANG (Vodja prireditve)
TEL: 051‐216‐535
• NINO COKAN (KOORDINATOR)
TEL: 041‐346‐346
• MITJA ŠKRABL, (dodatne INFO o prireditvi)
TEL: 041‐742‐476

DELEGAT:
DAMIJAN KALČIČ 070‐830‐626

