MTB JV
Enduro Kočevje-RAZPIS
OSNOVNE INFORMACIJE
Disciplina: Enduro
Datum tekmovanja: 20.10.2018
Kraj: MTB trail center Kočevje
Organizator: Kolesarsko društvo Melamin
Tekma je v sklopu MTBJV(MTB jugovzhodne regije)

PRIJAVE
Na dan tekmovanja ali preko portala prijavim.se

STARTNINA 1(2 x shuttle)
Startnina 20€ in vključuje
-pravico nastopa na dirki
-malico in pijačo
-elektronsko merjenje časa
-reševalno vozilo
-2 x shuttle
-praktično darilo za vsakega udeleženca prijavljenega do četrtka v tednu
pred dirko

ali
STARTNINA 2(kdor ne želi shuttle)
Startnina 15€ in vključuje
-pravico nastopa na dirki
-malico in pijačo
-elektronsko merjenje časa
-reševalno vozilo
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-praktično darilo za vsakega udeleženca prijavljenega do četrtka v tednu
pred dirko

Shuttle je mogoče dokupiti kadar koli po ceniku!
KATEGORIJE
Pravico nastopa imajo polnoletne in nepolnoletne osebe, stare 15 let ali več,
vendar samo ob podpisu staršev-izpolnijo obrazec, tekmujejo pa v skupni
kategoriji.
Skupna kategorija MOŠKI
Skupna kategorija ŽENSKE
Podelitev praktičnih nagrad najhitrejšim moškim in ženskam.

POTEK TEKME, TRASA
Dirka bo vsebovala 2 etapi in sicer:
Start prve etape ob 11.00-13.00
Start druge etape ob 13.30-15.30
Ogled trase in vožnja pred in po tekmovanju na lastno odgovornost.
Tekmovalec lahko odpelje etapo kolikokrat želi v časovnem
okviru posamezne etape upoštevajoč da ima na voljo 2 shuttla, ko ju porabi
mora uporabiti climb trail Friderik.
Tekmovalec mora odpelajti obe etapi najmanj enkrat vsako.
Najboljši etapi vsakega tekmovalca se seštejeta in najhitrejši v seštevku
dveh etap je zmagovalec.
POMEMBNO: Enduro Kočevje je sicer tekmovalne narave, prednostno pa
event za druženje, sprostitev. V primeru padca drugega tekmovalca je
prednostno pomagati mu.

ČIPI
Merjenje bo elektronsko, prevzem čipov najkasneje do 10.00

DOSTOP
S strani Ljubljane, Novrga mesta, Cerknice v Dolgi vasi za gasilnim domom
zaviješ desno.

MTB JV
S strani Črnomlja, Petrine, Hrvaške v Dolgi vasi pred gasilnim domom zaviješ
levo.

PRENOČIŠČA
Ker bomo poskrbeli za prijetno druženje ob glasbi tudi po dirki, priporočamo
rezervacijo prenočišč:
Bearlog Hostel hostel.bearlog@kocevsko.com
Camp jezero camp.jezero@kocevsko.com
Vila Sajovic Gostišče Veronika artplet@siol.net
Gostilna Tri zvezde info@trizvezde.si
Penzion Tušek zala.tusek@gmail.com
Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisa s tem da predhodno
obvesti tekmovalce preko FB strani:
https://www.facebook.com/MTB-trail-center-Ko%C4%8Devje568026980026736/
https://www.facebook.com/Kolesarsko-dru%C5%A1tvo-Melamin194422247277485/
ali spletne starni www.mtbtrailcenterkocevje.com
S plačano startnino se tekmovalec strinja z vožnjo na lastno odgovornost.

