DRŽAVNO
PRVENSTVO
v krosu in spustu
LOME 2012
DATUM: 21. in 22.7.2012
ORGANIZATOR: Mountain bike klub Črni Vrh in Deš fleš
PRIZORIŠČE: Smučarski center Javornik, Zg. Lome pri Črnem Vrhu nad Idrijo
DISCIPLINA: CROSS COUNTRY, XCO in SPUST, DH
ŠTARTNINA:
 KROS
kategorije pokala mladih (U7, U9, U11, U13, U15 in U17): za tekmovalce z licenco štartnine ni, za
tekmovalce brez licence pa je štartnina 10€ (zavarovanje).
ostale kategorije: štartnina 15€.
 SPUST
vse kategorije: štartnina 35€
Odrasli tekmovalci brez licence ali članske izkaznice KZS lahko tekmujejo v kategoriji Amaterjev ob doplačilu
11,20€ za zavarovanje. Navedeni tekmovalci nastopajo izven konkurence in niso razvrščeni v rezultatih
državnega prvenstva.
Državno prvenstvo še šteje tudi za točkovanje slovenskega pokala v krosu in slovenskega pokala v krosu
za mlade.
Prijava mora vsebovati:
Predprijave za kros preko spletne strani;
www.prijavim.se do petka 20.7.2012 do 18.00
Ime, priimek, datum rojstva,UCI koda, kategorija in
možno tudi na e-mail naslov: joze.kenk@siol.net
Prijave na sam dan prireditve niso možne.
ime kluba.
Predprijave za spust preko spletne strani;
www.desfles.si do četrtka 19.7.2012 do 24.00
Prijave na sam dan prireditve so možne.

PODELITEV IN SESTANEK VODJI EKIP
Kategorija
Sestanek
podelitev
vodij ekip
KROS
22.7.2012
22.7.2012

ČASOVNI POTEK TEKMOVANJA
Kategorija
KROS
U7, U9
U11, U13, U15
U17, U19,
Amaterji,
Veterani
Elite, U23 (m,ž)

Prevzem
števil k/prijav
e
7.30 – 8.30

Boks

Start

8.30

8.45

7.30 – 8.30

9.00

9.15

8.00 – 9.30

10.00

10.15

10.30-11.30

12.15

12.30

U7 – U15
U17, U19,
amaterji,
veterani
Elite, U 23
(m,ž)
SPUST

vse
kategorije

8.00

11.00

9.50

17.30

12.00

17.30

21.7.2012

22.7.2012

12.00

17.30

Nagradni sklad: PRAKTIČNE NAGRADE (državni prvaki
prejmejo majico državnega prvaka, najboljši trije medalje)
Mesto objave rezultatov: na prireditvenem prostoru,
15min po končanem tekmovanju.

ČASOVNI POTEK TEKMOVANJA
Kategorija
SPUST

Prevzem
števil k/prijave

vse
kategorije

21.7.2012
9.00 –11.00

Uradni trening

21.7.2012
12.00 –14.00

Razvrstitveni
nastop

Finale

21.7.2012
15.00

22.7.2012
15.00

Prosti trening spust:
v petek: 10.00 – 17.00
v soboto: 10.00 – 12.00
v nedeljo: 10.00 –12.00

VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE:
Primož Štrancar (vodja tekmovanja v krosu – 041 429 728,zaradi
dopusta vse info prosim na mail: primoz.strancar@orbea.si
Rajko Govekar (vodja tekmovanja pokala mladih - 041 447 052)
Jože Kenk (041 722 229)
Dean Frank (vodja tekmovanja v spustu – 031 233 266)
Naslov organizatorja - kros: Črni Vrh 108, 5274 Črni Vrh nad Idrijo
e-mail: joze.kenk@siol.net
Naslov organizatorja - spust: Ulica Ivana Suliča 9, 5290 Šempeter
pri Gorici
e-mail: desfles@gmail.com

GLAVNI SODNIK: sodnik KZS in UCI
DELEGAT:

NASTANITEV:
Gostišče Metka
Kmečki turizem Pr'Mark
kampiranju možno pri spodnji postaji sedežnice Smučarskega centra Javornik
OSTALO:
Prijave za kros za vse kategorije po elektronski pošti na naslov organizatorja z izpolnjenim prijavnim
obrazcem do SREDE 20. 06. do 24. ure.
Plačilo startnine je možno gotovinsko na dan prireditve v prijavni službi.
Na dan tekmovanja mora vodja ekipe v prijavni službi plačati za vse prijavljene tekmovalce, tudi tiste,
ki niso prisotni ali ne bodo tekmovali, razen v primeru da predloži zdravniško potrdilo, ki se nanaša

na dotičnega tekmovalca/tekmovalko.
Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo prevzame vodja oz. spremljevalec ob predložitvi
veljavnih licenc za celotno ekipo.
Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala na štartno-ciljnem prostoru.
S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, da tekmuje na lastno
odgovornost.
Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK za 2012.
Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano.
Obvezna je uporaba zaščitne čelade.
Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni
sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 15€.
Zagotovljena je zdravstvena služba.
Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil.
Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
OPIS PROGE:
Proga za kros je skoraj identična progi, na kateri je bilo državno prvenstvo v krosu že leta 2005. Proga za
najmlajše (U7, U9) je prilagojena njihovim sposobnosti, U11 do U15 vozijo skrajšani krog starejših. Proga je
tehnična, predvsem v spustih.
Točno število krogov bo določeno pred samim tekmovanjem in je odvisno predvsem od stanja proge in
vremenskih pogojev.
Proga za spust začne takoj za izstopom iz sedežnice. V zgornjem delu poteka v celoti po novi trasi. Teren je
petežno skalnat. Na progi je nekaj skokov s pripadajočimi obvozi. Spodnija polovica proge se začne s
makadamskim odsekom (40m) nato zavije na progo mtb parka »Idrje«. V travnatem izsteku proge se nahaja
večji skok.

