DEŽELNO PRVENSTVO FJK MESTNA JEDRA
Dolina, 29. septembra 2013

BILTEN
SPOROČILA TEKMOVALCEM
A.Š.Z. Gaja lepo pozdravlja vse tekmovalce in želi vsem prijetno zabavo.
1) ZBIRALIŠČE/TEKMOVALNI CENTER: pri občinskem športnem centru S. Klabjan v Dolini. Prijavni
center bo odprt od 8:30 do 9:30.
2) KARTA: Dolina, merilo 1:4000, plastnice na 2,5 m, izdelana 2013, FISO CS 0890.
Posebni simbol
označuje podporni zid.
Stranski električni vodi niso označeni na karti.
Karta je iz vodoodpornega papirja. Na startu bodo na voljo tudi plastične ovojnice.
Kategorije M/W 18, M/W A , M/W 35, M/W 45, M55 bodo imele za boljšo čitljivost karte progo
natisnjeno v dveh delih na dveh kartah, ki bosta vtaknjeni v isto ovojnico s hrbtno stranjo skupaj.
Opisi kontrolnih točk (mikrolokacije) so natisnjeni na karti, na voljo bodo tudi v tekmovalnem centru
in v kuvertah posameznih klubov. Za začetniške kategorije so na voljo tudi opisi z besedilom.
3) POZOR: tekmovalne proge so speljane po vaških ulicah in cestah. Z občinsko uredbo bo veljala
prepoved zasebnega prometa samo na območju glavne ceste, ki pelje v vas. Tekmovalci bodo
morali sami paziti na lastno varnost ob spoštovanju predpisov cestnega zakonika, predvsem pri
prečenju cest!
4) START: 10’ hoje od tekmovalnega centra. Pot je označena z belo/rumenimi trakovi.
Prvi start bo ob 10:00. Tekmovalci bodo morali priti na start 3' pred dodeljenim startnim časom.
5) MERJENJE ČASA: Elektronski sistem Sport ident. Najete čipe je treba po zaključeni tekmi
vrniti v tekmovalnem centru. Za izgubljeni čip bo zaračunana odškodnina 25 €.
6) POZOR: tekma se bo odvijala v vaškem jedru in po stezah v okolišu. Za tekmovalce velja
ABSOLUTNA PREPOVED prečenja privatnih površin, sadovnjakov, vinogradov, vrtov ter območij,
ki so na karti označena in prečrtana z rdečo barvo, sicer sledi diskvalifikacija.
7) CILJ: po cilju se bo moral vsak tekmovalec vrniti v tekmovalni center (3' hoje od cilja) na odčitanje
elektronskega čipa. Tekmovalci, ki tekme ne zaključijo, naj se vsekakor javijo v tekmovalnem centru.
Karte bodo na cilju odvzete tekmovalcem, po zaključku tekme jih bo možno dobiti nazaj.
8) MAKSIMALNI TEKMOVALNI ČAS: 1 ura 30’.
9) RAZGLASITEV IN NAGRAJEVANJE: okrog 13:00 – 13:30 v tekmovalnem centru.
Tekmovalne proge so delno speljane tudi po gozdnih poteh. Priporočamo primerno obutev.

