RAZPIS ODPRTEGA TEKMOVANJA NA ROLERJIH IN TEKAŠKIH
ROLKAH za Poletni pokal GEOPLIN 2012

LOGATEC 2012
Kraj: Industrijska cona Zapolje pri Logatcu-Avtodrom
Datum: nedelja, 16. 9. 2012 ob 9:30. uri
Proga: krožna, ravna, 1500m
Tekmovalne kategorije:
Tek na rolerjih ( brez palic)
Alternativno tekmovanje otrok v spretnostni vožnji na rolerjih
Cicibani, cicibanke - letnik 2002 in mlajši, 1 krog, 1500 m
Mlajši dečki, deklice - letnik 2000 in 2001, 2 kroga, 3000 m
Tek na tekaških rolkah
Mlajši dečki, deklice - letnik 2000 in 2001, 2 kroga, 3000 m
Starejši dečki, deklice - letnik 1998 in 1999, 3 kroge, 4500 m
Tek na tekaških rolkah, kriterij
Mlajši mladinci - letnik 1996-1997, 5 krogov, 7500 m, točkovanje
Ženske - letnik 1997 in st., 5 krogov, 7500 m, točkovanje
Moški - letnik 1995 in starejši, 7 krogov, 10500 m, točkovanje
Prijave
Prijave za tekmovanje na tekaških rolkah pošljite do petka, 14. 9. 2012. do 20. ure na elektronski
naslov mojca.pisljar@kabelnet.net
Prijave za alternativno tekmovanje na rolerjih se bodo sprejemale tudi na dan tekmovanja do 9.ure!
Štartnina
Štartnina je enotna, 5 eur; kavcija ob dvigu štartnih številk 20 eur.
Tehnika teka
Prosta tehnika. Štartna lista bo pripravljena glede na veljavne SLO točke.
Tek na rolerjih ne šteje za Poletni pokal GEOPLIN! Tekmovalec lahko nastopi le na enem
tekmovanju!
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Pravila kriterija
Točkuje se vsak krog, zadnji krog dvojno!
Zmagovalec je tisti, ki zbere največ točk! V primeru enakega števila točk se šteje zadnji krog!
Oprema
Tekmuje se na dvokolesnih rolkah, minimalne dolžine 50 cm in maksimalnega premera kolesa 100 mm
ter na rekreativnih rolerjih pri teku na rolerjih!
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 zašcitne čelade, očal in zaščitnih krpljic na
palicah. Vse tekmovalce, trenerje in ostale spremljevalce prosimo, da upoštevajo navodila
redarjev.
Pritožbe
Morebitne pritožbe v pisni obliki s kavcijo 50 eur se izročijo tehničnemu delegatu. V primeru
upravičenosti pritožbe se denar vrne.
Razglasitev rezultatov
30 minut po končanem tekmovanju na prireditvenem prostoru.

Dodatne informacije:
Tomaž Uršič: 041-644-562

Vabljeni!

TSK LOGATEC
Organizacijski odbor
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