RAZPIS TEKMOVANJA ZA POKAL

V TEKU NA TEKAŠKIH ROLKAH

KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA: Sobota, 09. 10. 2010, ob 15:00. uri s startom na parkirišču pred
Športno dvorano v Medvodah
.
PROGRAM TEKMOVANJA:
- ob 15.00 uri - kvalifikacije za tekmovanje v K.O. sprintu na progi dolžine 900 m;
- ob 15:50 uri – start mlajših dečkov,
- ob 15:50 uri – start mlajših deklic;
- ob 16:15 uri - finale K.O. sprint tekmovanja;
TEKMOVALNE KATEGORIJE:
•
mlajši dečki in deklice letnik 1998 in mlajši – krožna proga 1800 m skupinski start;
•
starejši dečki in deklice letnik 1996 in 1997 –KO šprint
•
mlajši mladinci letnik 1994 in 1995 – KO šprint
•
ženske letnik 1995 in starejše – KO šprint
•
moški letnik 1993 in starejši – KO šprint.
Ob prireditvenem prostoru, bo od 13 ure dalje potekala prireditev »DAN MLADIH«, ki je
namenjena cicibanom, kjer se bodo lahko preizkusili v rolanju skozi ovire.
PREDSTAVITEV PROGE:
Tekmovanje MDI; MDE: Tekmovanje bo potekalo po krožni progi dolžine 900m
K.O. sprint tekmovanje bo potekalo na krožni progi dolžine 900 m,
PRIJAVE:
Prijave za tekmovanje na tekaških rolkah pošljite, obvezno na uradnem obrazcu SZS, z vsemi
podatki in točkami do petka, 08.10.2010 do 12. ure na elektronski naslov
prijava.tekma@drustvo.srcpreska.si
DODATNE INFORMACIJE:
Klemen Svoljšak GSM 040 301 419 ali Marko Luštrek GSM 040 273 598.
ŠTARTNINA: Za vse kategorije, , znaša startnina 5 evrov. Startnina se plača v gotovini, ob dvigu
štartnih številk, na prireditvenem prostoru.
TEHNIKA TEKA:
Prosta tehnika. Startna lista bo pripravljena glede na veljavne SLO točke.

Medvode, 7. oktober 2010

RAZGLASITEV REZULTATOV:
30 minut po končanem tekmovanju na prireditvenem prostoru. Morebitne pritožbe v pisni obliki s
kavcijo 50 evrov se izročijo tehničnemu delegatu.
TEKMOVALNA ŽIRIJA:
- tehnični delegat: Robert Rimahazi
- pomočnik TD:
- vodja tekmovanja: Marko Luštrek
NAGRADE:
Najboljši bodo nagrajeni z medaljami, diplomami in bogatimi praktičnimi nagradami.
POSEBNE DOLOCBE:
• tekmuje se na dvokolesnih rolkah, minimalne dolžine 50 cm in maksimalnega premera
kolesa 100 mm;
• dolžina proge je 900 m za VSE kategorije;
• v finalni del tekmovanja se načelno uvrsti najboljših 8 tekmovalcev;
• Dokončno število tekmovalcev – v finalnih bojih bo sprejela tekmovalna žirija glede na
število prijavljenih tekmovalcev v posamezni starostni kategoriji;
• Pravila za tekmovanja v sprintu predpisujejo diskvalifikacijo tekmovalca, ki ne bo pravilno
startal.
• Tekmovanje bo potekalo ob popolni zapori prizorišča, vendar prosimo vse tekmovalce, da
spoštujejo navodila redarjev. Ogrevanje na rolkah bo dovoljeno SAMO na prireditvenem
prostoru.
• Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev pred, med in
po tekmovanju;
• stroške udeležbe krijejo klubi, ki tekmovalca prijavijo;
• za vse kategorije je obvezna uporaba zaščitne čelade, palic z varovano konico in očal;
• organizator si pridržuje pravico do spremembe programa tekmovanja;
• v primeru slabih vremenskih razmer ( dežja ) ali višje sile tekmovanje odpade.
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