15.–17. 06. 2012. Dirka hrvaškega pokala in Pokala Slovenije, UCI C1
Prireditelj:
BK TITAN
Gojka Šuška 2
Hr-34550 Pakrac, Hrvaška
info@bk-titan.hr
www.bk-titan.hr
+385 (0)95 906 2901 Željko
+385 (0)98 588 090 Santo
Kategorije:
Moški elite (ELM) 19 let in več (vključuje kategorije: elite, do 23) – UCI C1 (17+)
Ženske (ELŽ)
17 let in več (vključuje kategorije: elite, do 23, mladinke)
Mladinci (JM)
13-19 let (vključuje kategorije: mladinci U19, ml. mladinci U17, dečki U15 –
kategorije se ločeno točkujejo za Pokal Slovenije)
Master M (MM)
30 let in več (vključuje kategorije: Veteran A, B, C)
Amaterji
vključuje kategorije amater/sport in dnevno licencirane, ki so dopolnili 16 let
Kraj:
Pakrac, Planinarski dom ''Omanovac''

Prijave (do 10.06. 2012 (nedelja) do 23:59h):
Posamične s spletnim obrazcem na www.bk-titan.hr
Prijave ekip izključno z obrazcem, ki ga pošljete na e-mail: info@bk-titan.hr ;
V prijavi navedite:
- Ime in priimek, klub, kodo uci, številko, licence, datum rojstva, naslov, telefon, email,
kategorijo
Štartnina:
Za tekmovalce, ki se prijavijo do 10.06 2012. (nedelja) do 23:59, štartnina za vse kategorije: - 250
kn (35 €)

Odjava:
Sodelovanje lahko odjavite do 14. 06. 2012 (četrtek) do 23:59.

Klub oziroma tekmovalec, ki se prijavi na dirko, pa se je ne udeleži in se ne odjavi v roku ali ne
predloži potrdila o upravičeni odsotnosti, je dolžan poravnati stroške štartnine.
Naknadna prijava:
Je možna od 11.06. (ponedeljek) do 15.06.2012 (petek) do 12:00 ali 16. 06. 2012 (sobota) od 08.30
do 10.30 v prijavni službi v prostorih Planinskega doma Omanovac in je za 50% višja ter znaša 375
kn (50 €)
ENODNEVNA LICENCA – nelicenciran amater lahko na dirki nastopi pod pogojem, da do 13.06.
2012 (sreda) do 23:59 vplača znesek 50,00kn (7€) na račun prireditelja št. 2340009-1110197100
(zavarovanje + taksa) in kot dokaz pošlje kopijo potrdila o vplačilu na faks 00385 (0)34/411-470 ali
e-mail (info@bk-titan.hr). Prireditelj bo izdelal enodnevno licenco pri HBS. Ob vplačilu obvezno
navedite svoje ime in priimek.
Spored
Petek, 15. 06. 2012:
12:00 - 14:00
14:00 - 17:00
18:00 - 19:00
20:00 - 24:00

Peš ogled proge
Prosta vožnja po progi (vlastit prevoz, ni redara na progi)
Sestanek vodij ekip in prevzem štartnih številk
Pump show v gradu Pakracu

Sobota, 16. 06. 2012:
08:30 - 10:30
09:00 - 12:00
12:00 - 13:00
15:00 - 17:00
18:00 - 18:30
19:00 - 23:00

Prijave in prevzem številk (Planinski dom Omanovac)
Uradni trening z ustavljanjem
Uradni trening brez ustavljanja
Kvalifikacije
Sestanek vodij ekip
Zabavni program

Nedelja, 17. 06. 2012:
09:00 - 10:00
Uradni trening z ustavljanja
10:00 - 12:00
Uradni trening brez ustavljanja
14:00 - 16:00
Finale
Razglasitev 30 min. po zaključku finalnega nastopa

Prireditelj udeležencem nudi:
Medicinsko pomoč, tehnično pomoč, tuše, pranje koles, kosilo (nedelja).
Prevoz:
Prireditelj zagotavlja prevoz s kombiji za vse tekmovalce v času uradnega treninga, kvalifikacij in
finale, stroški so vključeni v štartnino. Prevoz od cilja do štarta treja približno 15 minut. Kapaciteta
prevoza je približno 150 tekmovalcev na uro.
Merjenje časov:
Merjenje časov in obdelavo podatkov bo opravljala časomerilska služba v skladu z veljavnim
pravilnikom.
Nagrade:
Skupni nagradni sklad v gotovini znaša 12150kn (€ 1.630) v skladu s pravili UCI i HBS.

Nagrade v hrvaških kunah:
Moški (ukupno)

Ženske (ukupno)

1.mesto

3000

700

2.mesto

2400

500

3.mesto

1800

300

4.mesto

1200

/

5.mesto

900

/

6.mesto

600

/

7.mesto

450

/

8.mesto

300

/

Ukupno

10650

1500

Prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo kolajne.
Glavni sodnik: Robert Gelo (UCI)

Splošni predpisi:
Veljajo tehnični pravilnik HBS in pravilnik za dirke v spustu, MTB pravila UCI, DH pravilnik KZS ter
splošna pravila UCI. Tekmovalci s sodelovanjem na dirki sprejemamo razpisne pogoje in nastopajo
na lastno odgovornost. Prireditelj ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo tekmovalci povzročili
tretjim osebam. Tekmovanje se izvede ne glede na vremenske razmere.
Udeleženci, mlajši od 18 let, so dolžni ob prijavi predložiti podpisano soglasje o sodelovanju s
podisom predsednika kluba in soglasje staršev/skrbnikov z navedenimi kontaktnimi podatki (naslov,
telefonska številka) zaradi morebitnega preverjanja. Ti udeleženci morajo biti v spremstvu
polnoletne osebe (člana kluba ali družine), ki odgovarja za njih.
Pritožbe:
Po pravilniku pritožbe sprejema glavni sodnik ob pologu 200 kun (30 EUR). Sodnik pritožbe na
potek dirke sprejema do 15 minut po prihodu tekmovalca v cilj, na rezultate pa do 15 minut po
objavi rezultatov.
Dodatne opombe:
Prireditelj se obvezuje zavarovati progo in zagotoviti vse druge pogoje v času tekmovanja in
uradnega treninga. Pravico nastopa na tekmovanju imajo kolesarji s tehnično ustreznim kolesom in
integralno čelado in ki sprejemajo pogoje odklanjanja odgovornosti prireditelja. Tekmovalec pogoje
sprejema tudi v primeru, da prijavo ali prevzem štartne številke zanj opravi druga oseba. Vsak
tekmovalec mora imeti sklenjeno zavarovalno polico za primer nezgode in škodo tretji osebi.

Profil proge:
dolžina proge: 1860 m
višinska razlika: 380m

 OHRANIMO OKOLICO!

