Nordijsko športno društvo Medvode,
Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode,
Medvode, 11. april 2018

RAZPIS
TEKMOVANJA V TEKU NA ROLKAH
ki šteje za
Poletni pokal GEOPLIN 2018
Organizator: Nordijsko športno društvo Medvode
Tehnični delegat:
BENEDIČIČ Maja
Pomočnik TD:
PONIKVAR Uroš
Vodja tekmovanja: SVOLJŠAK Klemen
Kraj in čas tekmovanja: Medvode, sobota, 2. junij 2018 ob 15:00 uri
TEHNIKA TEKA: PROSTA tehnika, tekmuje se na krogu dolgem 600m, pri otroških kategorijah je start
skupinski in tekmuje se na čas, pri odraslih kategorijah je start tudi skupinski le da se tekmuje na točke.
KATEGORIJE: - mlajši dečki in deklice
- starejši dečki in deklice
- Cicibani -ke

letnik 2006 in mlajši – 3 krogi
letnik 2005 in 2004 – 5 krogov
letnik 2008 in mlajši (tekmujejo za nagrado LUMPI)- 1 krog

POGOJI: Tekmuje se po pravilih FIS in pravilih tekmovanja za pokal GEOPLIN-a v sezoni 2017/2018.
Tekmovalci tekmujejo za matični klub. Tekmujejo na lastno odgovornost in na stroške matičnega kluba.
Obvezna uporaba naslednje tekmovalne in zaščitne opreme za tekmovalce:
- tekaške rolke, 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,
- zaščitna čelada in zaščitna očala.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisa, ter do združevanja kategorij v primeru, da bo
na startu premalo tekmovalcev.
PRIJAVE: Pisne poimenske prijave z označbo kategorije, letnice rojstva in SLO točkami na predpisanem
obrazcu sprejemamo do ČETRTKA 31 . maja 2018 do 24. ure na e-mail: prijave.preska@gmail.com
STARTNINA: 5 EURO po prijavljenem tekmovalcu ob prevzemu startnih številk v GOTOVINI + kavcija 20
EURO za številke.
PROTESTI: 15 min po objavi neuradnih rezultatov na oglasni tabli – kavcija 50 EURO.
RAZGLASITEV: 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj na prireditvenem prostoru.
PRIZNANJA: Medalje in diplome.
V primeru spremembe urnika oziroma drugih teh. težav boste pravočasno obveščeni.
INFORMACIJE: Klemen Svoljšak, 040301419
NŠD Medvode
Klemen Svoljšak

Matična številka 56969421, ID številka za DDV SI58800204,
Transakcijski račun 02032-0254294476 NLB d.d. Ljubljana,
www.nordic-medvode.eu ,info@nordic-medvode.eu

