OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

RAZPIS TRADICIONALNEGA TEKMOVANJA
SMUČARJEV TEKAČEV NA TEKAŠKIH ROLKAH
za

8. NECOTOV TEK
ki šteje za

Poletni pokal

2016

KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA: Nedelja, 02.10.2016 ob 10:00 uri.
TEKMOVALNE KATEGORIJE:








šolska mladina
mlajši dečki in deklice
starejši dečki in deklice
mlajši mladinci in mladinke
starejši mladinci in mladinke
ženske
moški

letnik 2005 in mlajši
letnik 2004 in mlajši
letnik 2002 in 2003
letnik 2000 in 2001
letnik 1998 in 1999
letnik 1997 in starejše
letnik 1997 in starejši

- tekmovanje na rolerjih
- posamični start
- posamični start
- posamični start
- posamični start
- posamični start
- posamični start

PROGRAM TEKMOVANJA IN PREDSTAVITEV PROGE:
Proga 1 - 4.5 km - moški, ženske, ml.mladinci, ml.mladinke
Proga 2 - 1,7 km - ml. dečki - deklice, st. dečki - deklice
Alternativna tekma- šolska mladina - Tekmuje se z rekreativnimi rolerji!
Start:

- ob 10.30 uri
- proga 2
- ob 11.00 uri
- proga 1
- ob 12.00 uri
- alternativna tekma z rolerji
Tekmovanje na rolerjih – Tekmovanje otrok v spretnostni vožnji na rekreativnih rolerjih
na progi dolžine 300 m.

PRIJAVE: Prijave za tekmovanje na tekaških rolkah pošljite do petka, 30.09.2016 do
12. ure na elektronski naslov joze.klemencic@sloski.si.
Prijave za alternativno tekmovanje na rolerjih se bodo sprejemale tudi na dan tekmovanja!

DODATNE INFORMACIJE:
Jože Klemenčič GSM 041 769 487 in Igor Jesenovec GSM 041 786 046
.
ŠTARTNINA: Za vse kategorije, ki tekmujejo na tekaških rolkah, znaša štartnina 5 €.
Za alternativno tekmovanje na rolerjih ni štartnine. Štartnina se plača v gotovini, ob dvigu
štartnih številk v stavbi Gasilskega doma v Dolu pri Ljubljani.

Tekaški smučarski klub JUB Dol pri Ljubljani, Dol 1a, 1262 Dol pri Ljubljani
davčna številka: 38542544; matična številka: 5278244; TR pri NLB: 02011 – 0253937284
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TEHNIKA TEKA:
Prosta tehnika. Štartna lista bo pripravljena glede na veljavne SLO točke. Za vse
kategorije bo tekmovanje na rolkah in rolerjih potekalo s posamičnim startom na 15
sekund.

RAZGLASITEV REZULTATOV:
30 minut po končanem tekmovanju na startnem prostoru pred stavbo Gasilskega doma v
Dolu pri Ljubljani. Morebitne pritožbe v pisni obliki s kavcijo 50 € se izročijo tehničnemu
delegatu.

NAGRADE:
Najboljši tekmovalci na tekmovanju z rolkami bodo nagrajeni z medaljami, diplomami in
praktičnimi nagradami. Vsi udeleženci alternativnega tekmovanja na rolerjih, pa bodo
prejeli spominsko medaljo.

POSEBNE DOLOČBE:
 tekmuje se na dvokolesnih rolkah, minimalne dolžine 53 cm in maksimalnega
premera kolesa 100 mm.
 tekaški čevelj mora biti na rolko pritrjen s smučarsko tekaško vezjo. Fiksiranje
pete čevlja na rolko ni dovoljeno,
 Za vse kategorije tekmovanja na rolkah je obvezna uporaba zaščitne čelade in
očal;
 Tekmovanje bo potekalo ob popolni zapori ceste, vendar prosimo vse
tekmovalce, da spoštujejo navodila redarjev. Ogrevanje na rolkah bo dovoljeno
tudi na okoliških cestah ob upoštevanju prometnih predpisov.
 Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev
pred, med in po tekmovanju;
 Stroške udeležbe krijejo klubi, ki tekmovalca prijavijo;
 Tekmovalci lahko na enem tekmovanju nastopijo SAMO na eni tekmi;
 Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa tekmovanja;
 V primeru slabih vremenskih razmer ( dežja ) tekmovanje odpade.

TEKMOVALNA ŽIRIJA:
 Janez Černe, tehnični delegat
 Katarina Praznik, pomočnica TD
 Jože Klemenčič, vodja tekmovanja

TSK JUB DOL
Organizaciski odbor
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Proga za odrasle kategorije: Proga 1

Proga za otroške kategorije: Proga 2
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