_______________________________________________________________________________________________

RAZPIS
4. POLETNO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKU NA TEKAŠKIH ROLKAH 2014
ODRASLE KATEGORIJE
in
TEKMOVANJE ZA POLETNI POKAL GEOPLIN 2014
VSE KATEGORIJE

Gozd, 6. 9. 2014
_______________________________________________________________________________
Tehnični organizator: Tekaški smučarski klub Triglav Kranj

Tekmovalna žirija:
Tehnični delegat: Robert Rimahazi
Pomočnik TD: Milan Katrašnik
Vodja tekmovanja: Dejan Klemenčič

Kraj tekmovanja: Zgornje Vetrno - Gozd
Datum tekmovanja: sobota, 6. 9. 2014, ob 10.00 uri
Tekmovalne kategorije:
Poletno državno prvenstvo:
ČLI, JUI, SMI, ČLE, JUE, SME
MMI, MME
Poletni pokal Geoplin:
MOŠKI, ŽENSKE
MMI, MME
SDI, SDE, MDI, MDE

2,0 km prolog in 2,0 km zasledovalno
1,2 km prolog in 2,0 km zasledovalno
2,0 km prolog in 2,0 km zasledovalno
1,2 km prolog in 2,0 km zasledovalno
1,2 km (skupinski štart)

Časovni razpored štartov bo odvisen od števila prijav v posameznih kategorijah. Prijavljeni klubi
bodo štartno listo prejeli v petek, 5. 9. 2014, na e-naslove, bo pa tudi obljavljena na spletni strani
http://www.tsk.triglav.si/
Tehnika teka: prosta tehnika

Prijave:
Prijave s tekmovalno kategorijo in točkami pošljite na uradnem formularju SZS na naslov:
tsk.triglav@gmail.com do četrtka 4. 9. 2014 do 24.00 ure.
Štartnina:
Za vsakega prijavljenega tekmovalca 5 EUR. Kavcija za štartne številke 20 EUR.
Priznanja:
V odraslih kategorijah prvi trije v posameznih kategorijah prejmejo medalje in diplome SZS.
Absolutni zmagovalci na posamezni progi prejmejo pokale.
V otroških kategorijah prvi trije v posameznih kategorijah prejmejo medalje, prvih šest pa še
diplome SZS.
Razglasitev rezultatov:
Predvidoma 30 minut po končanih tekmovanjih.
Tekmovalna določila:
Pravico do nastopa imajo vsi, ki so člani SZS in tekmovalci drugih držav, vendar njihovi rezultati
ne štejejo v končno uvrstitev, upravičeni pa so do osvojenih priznanj in nagrad.
Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost, organizator ne prevzema odgovornosti ob
morebitnih poškodbah tekmovalcev pred, med in po tekmovanju.
Pritožbe v pisni obliki s kavcijo 50 EUR v roku 15 minut po objavi neuradnih rezultatov vodji
tekmovanja. V primeru upravičene pritožbe se denar vrne.
Oprema:
Tekmuje se na 2-kolesnih rolkah medosne razdalje najmanj 53 cm in max. premera kolesa 100 mm.
Za vse tekmovalce je obvezna uporaba zaščitne čelade, očal in zaščitnih krpljic na tekaških palicah.
Opozorilo:
Prevzem štartnih številk bo na dan tekmovanja v Lovski koči na Zgornjem Vetrnem od 8.30 ure
dalje.
V primeru slabih vremerskih razmer si tehnični organizator pridržuje pravico spremembe tega
razpisa oziroma odpovedi tekmovanja.
O morebitnih spremembah razpisa oz. odpovedi tekmovanja boste obveščeni do 5. 9. 2014 na vaše
e-naslove oz. bo obljavljeno na spletni strani http://www.tsk.triglav.si/
Informacije:
Rok Šolar, GSM št. 040 680 454 / Dejan Klemenčič, GSM št. 051 659 714
Vljudno vabljeni!
Tekaški smučarski klub Triglav Kranj
V.d. predsednik kluba
mag. Viktor Vauhnik

Kranj, 18. 8. 2014

