Smučarski klub Loška dolina
Sekcija za biatlon in smučarski tek
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu

RAZPIS 15. tekmovanja »SKI rolke LOŽ 2014«
Smučarski klub Loška dolina razpisuje 15. tekmovanje na tekaških rolkah,
in sicer v soboto, dne 30.08.2014 ob 9.45 uri v vasi Podcerkev.

Tekmovanje šteje za POLETNI POKAL GEOPLIN 2014 (razen kategorija rekreativci)
1. PRIJAVE:
po elektronski pošti na naslov: sk.loskadolina@gmail.com
do četrtka 28.08.2013 do 18. ure. Poznejših prijav ne bomo upoštevali. Prijava na predpisanem obrazcu
SZS za zimsko sezono naj vsebuje: klub, kategorija, ime in priimek, letnik, slo točke
2. INFORMACIJE: Darko Ožbolt 040/462-610, Janez Ožbolt 040/900-558, sk.loskadolina@gmail.com
3. STARTNINA: enotna za vse kategorije 5 EUR in se plača v gotovini ob prevzemu štartnih številk;
kavcija ob dvigu štartnih številk 20 EUR.
4. KATEGORIJE Poletni pokal GEOPLIN 2013:
-Mlajši dečki, ml. deklice
letnik 2002 in mlajši
-Starejši dečki, st. deklice
letnik 2000-2001
-Mlajši mladinci, ml. mladinke
letnik 1998-1999
-Moški
letnik 1997 in starejši
-Ženske
letnik 1997 in starejše
-Rekreativci (neregistrirani tekmovalci)
5. PROGE: Tekmovanje bo potekalo od vasi Podcerkev do vasi Klance.
Na progi 2,7 km tekmujejo mlajši in starejši dečki ter deklice. Start je skupinski.
Na progi 3,4 km tekmujejo vse ostale kategorije, ki se na progo podajo dvakrat. Prvi start je skupinski. Drugi
start je zasledovalni, glede na zaostanek pridobljen na prvem startu.
Start je na nadmorski višini 580 m, cilj proge 3,4 km na 700 m, cilj proge 2,7 km pa na 665 m.
6. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA:
Start za vse kategorije bo v vasi Podcerkev. Časovni razpored startov bo odvisen od števila prijav v
posameznih kategorijah. Prijavljeni klubi bodo startno listo prejeli v petek 29.08.2014 po e-pošti.
7. TEHNIKA TEKA:
Prosta tehnika. Tekmuje se na tekaških rolkah dolžine najmanj 52 cm, z premerom koles največ 100 mm.
8. NAGRADE:
Prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo medaljo. Najboljših 6 v otroških kategorijah prejme diplome.
Absolutna zmagovalca v moški in ženski konkurenci prejmeta pokal.
9. RAZGLASITEV REZULTATOV:
Bo potekala v gostilni Herblan na Gornjem Jezeru – 45 minut po končani tekmi. Razpis in rezultati bodo
objavljeni tudi na spletnem naslovu: www.loskadolina.info
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10. OSTALE DOLOČBE:
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, oziroma tistega, ki ga pošilja in stroške prijavitelja.
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe pred, med in po tekmovanju. Za vse
kategorije je obvezna uporaba zaščitne čelade, očal in zaščitnih krpljic na palicah. Vse tekmovalce, trenerje
in ostale spremljevalce prosimo, da upoštevajo navodila redarjev. Tekmovalci, ki se brez opravičila ne
udeležijo podelitve, jim nagrada ne bo podeljena.
11. PRITOŽBE:
Morebitne pritožbe v pisni obliki s kavcijo 50 evrov se izročijo tehničnemu delegatu v roku 15 min po objavi
neuradnih rezultatov. V primeru upravičenosti pritožbe se denar vrne.
12. OSTALE INFORMACIJE:
Prevzem startnih številk od 8.30 ure dalje v vasi Podcerkev. Tekmovanje bo četrtič potekalo na obstoječi
trasi. Glej priloženo skico in konfiguracijo. Tekmovanje bo v primeru slabega vremena odpovedano na dan
tekmovanja ob 7.15 uri zjutraj, prijavljeni klubi pa obveščeni po telefonu, zato predstavnike klubov
naprošamo, da ob prijavi navedejo tudi kontaktno telefonsko številko.
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