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PROGRAM

KOLESARSKEGA VZPONA NA RIHPOVEC

 

 

ZBIRANJE IN START UDELEŽENCEV:

Zbiranje 27.08. 2016 od 9. ure do 10. ure – odcep za vas Lukovek-pri vodovodnem
črpališču,

start prvega udeleženca ob 10.30 uri;

 

CILJ:

športno igrišče Rihpovec

 

PROGA:

cca 3.7 km z višinsko razliko cca 224 m, v celoti asfaltirana, povprečni naklon 8 %, največji
naklon 16 % (nekaj m)  - https://www.strava.com/routes/5716982 ,

starti bodo intervalni, na 1 minuto,

ogrevanje po progi ni dovoljeno!

 

PRIJAVA:

Izpolnjen obrazec mora biti oddan na dan prireditve, na startnem mestu, med 9.00 in 10.00
uro.

 

PLAČILO STARTNINE:

Predplačilo na TRR št. 61000-0000116262, pri Delavski hranilnici d.d., Ljubljana do vključno
25.08.2016: 7 EUR ali

na dan prireditve, na startnem mestu, med 9.00 in 10.00 uro: 10 EUR.

 

Startno številko se prejme ob dokazilu plačane startnine. Številko se mora namestiti na krmilo
kolesa, ob prihodu na cilj pa jo udeleženec izroči za to določeni osebi. Tekmovalcu, ki bo prispel
na cilj brez startne številke, se čas ne bo upošteval.

 

INFO:

Tekmovalni del:

051 698 896 (Gregor),

041 942 911 (Danijel).

 

ORGANIZATOR PRIREDITVE:

Društvo za napredek HRIBOVEC  Rihpovec, Rihpovec 19, 8210 Trebnje

Predsednik: Franci Starič, 041 551 950,

podpredsednica: Ksenija Starič, 031 657 229.

 

PARKIRNI PROSTOR: na parkirišču Osnovne šole Dolenja Nemška vas.

 

TEKMOVALNE SKUPINE:

Otroci in dvojice (z otrokom v sedežu)

Otroci do 16 let lahko tekmujejo le v spremstvu polnoletne osebe.

 

Mladoletni: od 16 do 18 let - (na prijavnici je zahtevan podpis starša oz. skrbnika).

 

Moški

od 19 do 34 let

od 35 do 49 let

50 let in več

 

Ženske

od 19 do 35 let

nad 36 let

 

ZAKLJUČEK PRIREDITVE:

Po prihodu zadnjega tekmovalca na cilj, sledi zaključna slovesnost in malica. Ob udeležbi 50 oseb
bo prireditev zaključena ob 14. uri.

 

SPLOŠNE DOLOČBE:

Vsi  udeleženci  prireditve  vozijo  na  lastno  odgovornost,  ter  so  dolžni upoštevati cestno
prometne predpise in priporočila organizatorja.

Organizator ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi jo tekmovalec povzročil sebi ali
drugemu tekmovalcu ali tretji osebi.

V primeru nujne intervencijske vožnje (policijsko, reševalno ali gasilsko vozilo), bo dirka
prekinjena.

Ni cestne zapore, tekmovalec upošteva cestno prometne predpise.

Obvezna je uporaba  zaščitne čelade, celotno dolžino proge, v nasprotnem  primeru je
tekmovalec diskvalificiran.

Povratek po trasi dirke ni mogoč do prihoda zadnjega kolesarja v cilj.

Tekmovalec, ki bo plačal startnino, bo s tem potrdil, da se strinja s pogoji tega razpisa, ter
da tekmuje na lastno odgovornost.  

Posledica neupoštevanja tega programa je diskvalifikacija tekmovalca.

 

NAGRADE:

Prvi trije udeleženci vsake skupine prejmejo medalje.

 

Za najhitrejši vzpon v kategoriji moški in kategoriji ženske bosta podeljena pokala.

 

Organizator ima pravico pogoje spremeniti, če bodo zato obstajali objektivni razlogi.

 

Vsak udeleženec dobi ob zaključku prireditve malico in pijačo.

 

Prireditev bo organizirana ob vsakem vremenu!

 

Predsednik
Franci Starič
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https://www.strava.com/routes/5716982

