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RAZPIS tekmovanja »SKI rolke CERKNICA 2020«
Smučarski klub Cerknica razpisuje tekmovanje na tekaških rolkah,

v soboto, dne 10.10.2020 ob 10.00 uri v vasi Begunje pri Cerknici
za POLETNI POKAL ALPINA 2020 (razen kategorij rekreativci in cicibani na rolerjih)
1. PRIJAVE:
Po elektronski pošti na naslov: biatlon.cerknica@gmail.com do srede 7.10.2020 do 14.00 ure. Poznejše
prijave ne bodo upoštevane.
Prijave za tekmovanje na rolerjih se bodo sprejemale tudi na dan tekmovanja do 11. ure.
Vlada Republike Slovenije je 8.7.2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma
prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki velja od 9.7.2020.

Na podlagi tega odloka sta tako sta priložena 2 obrazca za prijavo, ki ju izpolnjena vrnete na e-naslov
biatlon.cerknica@gmail.com do srede 7.10.2020 do 14.00 ure:
1. Obrazec_Prijava na TEKMOVANJE, DP_2020-2021.xlsx za prijavo tekmovalcev in pripravo štartne liste
2. Obrazec_ Prijava na PRIREDITEV , DP_2020-2021.xlsx za prijavo vseh članov kluba/društva, ki se bodo
udeležili prireditve.
Prosimo, da dosledno upoštevate navodila NIJZ, po katerih mora organizator voditi evidenco vseh udeležencev prireditve in
nam skladno s temi navodili posredujete podatke vseh vaših članov, ki bodo prisotni na prireditvi.

Priloženi sta tudi dve izjavi, ki ju podpisani vrnete organizatorju na dan tekmovanja:
1. Izjava kluba za člane.docx
2. Izjava tekmovalca.docx

2. KATEGORIJE in proge tekmovanja »SKI rolke CERKNICA 2020« poletnega pokala ALPINA:
-

Cicibani letnik 2006 in mlajši (tekmovanje na rolerjih)
Mlajši dečki, ml. deklice letnik 2008 in mlajši proga 2,8 km (Begunje – Dobec)
Starejši dečki, st. deklice letnik 2006 in 2007 proga 2,8 km (Begunje – Dobec)
Mlajši mladinci in mladinke letnik 2004 in 2005 proga 4,7 km (Begunje – Kožljek)
Starejši mladinci (proga 6,6 km) in mladinke letnik (proga 6,6 km) 2002 in 2003 (Begunje –
Kožljek/Stražišče)
Moški letnik 2001 in starejši proga 6,6 km (Begunje – Stražišče)
Ženske letnik 2001 in starejše proga 4,7 km (Begunje – Kožljek)
Rekreativci (neregistrirani tekmovalci) proga 4,7 km (Begunje – Kožljek)

TEHNIKA TEKA: Prosta tehnika.
Štartna lista bo pripravljena glede na veljavne SLO točke. Vse kategorije bodo imele skupinski start,
štarti na tekmovanju na rolerjih pa bodo posamični.
Na tekmovanju lahko nastopijo SAMO ZDRAVI TEKMOVALCI brez znakov okužbe dihal (kašelj, kihanje, izcedek iz
nosu, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v žrelu, vročina, glavobol ) ali driske, zato mora vsak klub pri prijavi
tekmovalcev organizatorju posredovati podpisano izjavo o zdravstvenem stanju tekmovalcev in vseh navzočih
članih kluba. Udeleženec izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravstveno sposoben
za tekmovanje.
Za vse udeležence je na startnem in ciljnem prostoru OBVEZNA uporaba zaščitnih mask in upoštevanje
medsebojne varnostne razdalje 2 m.
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Obisk prireditve je zaradi večje koncentracije ljudi, velike verjetnosti tesnih stikov, glasnega govorjenja, povečane
količine izdihanega zraka, tvegano za prenos okužbe z novim koronavirusom. Udeleženci in obiskovalci se
prireditve udeležujejo na lastno odgovornost z zavedanjem tveganja, ki ga s tem prevzamejo. Organizator ne
prevzema odgovornosti za prenos novega koronavirusa. Pri udeležbi je potrebno upoštevati priporočila in
navodila NIJZ in organizatorja.
Priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2 za športnike so objavljena na spletni strani in so priložena
razpisu: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.pdf

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost za matični klub in na stroške matičnega kluba, člana
Smučarske zveze Slovenije (SZS). Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe pred,
med in po tekmovanju. Za vse kategorije je obvezna uporaba zaščitne čelade in zaščitnih očal.
Tekmuje se na dvokolesnih tekaških rolkah, ki jih bo za kategorije na dolžini 4,7 km in 6,6 km zagotovila
SZS (SWIX) in jih bodo tekmovalci prejeli neposredno pred startom.
Dečki in deklice tečejo na lastnih rolkah dolžine najmanj 53 cm s premerom kolesa do največ 100 mm.
Tekaški čevelj mora biti na rolko pritrjen s smučarsko tekaško vezjo, fiksiranje pete čevlja na rolko ni
dovoljeno. Vse tekmovalce, trenerje in ostale spremljevalce prosimo, da upoštevajo navodila redarjev.
Tekmovalci, ki se brez opravičila ne udeležijo podelitve, jim nagrada ne bo podeljena.

3. INFORMACIJE:
Vodja tekmovanja Boštjan Ule 051-398-969 biatlon.cerknica@gmail.com
Tehnični delegat Jože Klemenčič

4. ŠTARTNINA: Za vse kategorije, ki tekmujejo na tekaških rolkah, znaša štartnina 5 €. Za tekmovanje
na rolerjih ni startnine. Startnina se poravna kot donacija z nakazilom na TRR (posamezen klub bo
prejel nalog za nakazilo glede na število prijavljenih tekmovalcev).
Ob dvigu štartnih številk se poravna kavcija za vračilo štartnih številk 20 €.

5. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA:
Start (prvi ob 10.00 uri) za vse kategorije bo na lokalni cesti Begunje pri Cerknici – Bezuljak za odcepom
proti Kožljeku. Časovni razpored startov bo odvisen od števila prijav v posameznih kategorijah.
Prijavljeni klubi bodo startno listo prejeli v petek 9.10.2020 po e-pošti, ki jo navedite pri prijavi.

7. PRITOŽBE, RAZGLASITEV REZULTATOV in NAGRADE:
Morebitne pritožbe v pisni obliki s plačilom kavcije 50 € se izročijo tehničnemu delegatu v roku 15 min
po objavi neuradnih rezultatov. V primeru upravičenosti pritožbe se denar vrne.
Uradna razglasitev rezultatov bo potekala pri teniškem igrišču Brunarica pri Sončku v Begunjah
predvidoma 45 minut po končani tekmi.
Prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo medaljo.

8. OSTALE INFORMACIJE:
Prevzem startnih številk od 9.00 ure dalje pri teniškem igrišču Brunarica pri Sončku v Begunjah. Trasa
tekmovanja je prikazana na priloženih skicah in konfiguracijah. Tekmovanje bo v primeru slabega
vremena odpovedano na dan tekmovanja ob 7.00 uri zjutraj, prijavljeni klubi pa obveščeni telefonsko
na kontaktno številko v prijavnem obrazcu.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa tekmovanja.

Cerknica, 2.10.2020

Smučarski klub Cerknica
Sekcija za biatlon in smučarski tek
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OPIS TEKMOVALNEGA PRIZORIŠČA
STARTNI PROSTOR
Opis poti: iz Ljubljane po avtocesti, izvoz Unec, skozi Rakek, pred Cerknico v krožnem križišču zavijete za smer
Begunje pri Cerknici (sledite kažipotu).
Peljete se skozi vas Begunje pri Cerknici in v križišču pri trgovini Mercator zavijete za smer Kožljek, Dobec. Po 300m
je označeno parkirišče pred podjetjem Jeramix. V bližini bo pult za prevzem štartnih številk pri teniškem igrišču
Brunarica pri Sončku. Startni prostor je lociran naprej po cesti smer Kožljek, Dobec.

Trasa proge (cesta Begunje – Dobec – Kožljek – Stražišče)

