RAZPIS KOLESARSKEGA VZPONA V OGLARSKO DEŽELO
Organizatorji: Športno društvo Dole pri Litiji, Športno društvo Jelovo in Športno društvo
Gorenje Ponikve
Datum: 08. 09. 2018, posamičen štart med 09. - 10. uro iz treh občin: Litija, Trebnje, Radeče.
Štart: iz Litije (pri teniškem igrišču AS), iz Radeč (s trga v Radečah), iz Trebnjega (iz parka v
Trebnjem)
Cilj: Na igrišču pri OŠ Dole pri Litiji.
Potek proge: Udeleženci se lahko odločijo za štart iz enega izmed treh mest: Litija, Trebnje,
Radeče. Dolžina in zahtevnost proge sta različni. Progi iz Litije in Radeč sta kombinacija
asfaltne in makadamske ceste, iz Trebnjega pa je skozi celotno traso asfaltirano cestišče.
Potek posamezne trase najdete na spletni strani: www.vzpon.dole.si
Okrepčevalnice: Na vsaki izmed tras bo na voljo ena postojanka z okrepčilom.
POZOR:
MED VSEMI KOLESARJI BOMO NA KONCU IZŽREBALI SREČNEŽA, KI BO
PREJEL KOLESARSKI DRES LOTTO JUMBA (TOUR DE FRANCE 2018) S
PODPISOM NAŠEGA ŠAMPIONA PRIMOŽA ROGLIČA!
PRIJAVE, INFORMACIJE IN STARTNINA:
-

-

Prireditev bo izpeljana v vsakem vremenu in se je nanjo potrebno prijaviti;
Za vse udeležence je obvezna uporaba zaščitne čelade;
Trasa je primerna za vse vrste koles, ob makadamskih odsekih je potrebna povečana
pazljivost cestnih kolesarjev;
Predhodne prijave se zbirajo preko spletne strani: www.vzpon.dole.si;
Vse informacije glede prijav dobite na info@dole.si. Lahko pa se obrnete tudi na
vodje posameznih tras: Litija (Tomaž – 051 358 876); Trebnje (Marjan – 041 385 667);
Radeče (Borut – 051 355 610);
Preko spletnega obrazca se je mogoče predhodno prijaviti do srede 05. 09. 2018.
Startnina:

Ob predhodni prijavi startnina znaša 11,00 € (odrasli)/6 € (otroci- do dopolnjenega 14.
leta starosti). V prijavo je vštet topel obrok, majica in napitek, vključene pa so tudi
okrepčevalnice na poti.
Možno se bo prijaviti tudi na dan dogodka na posameznih startnih mestih. Startnina na
dan dogodka znaša 15,00 € (odrasli)/ 10 € (otroci- do dopolnjenega 14. leta).

Dogodek sta finančno podprla

Predhodna prijava je potrjena, ko je startnina plačana. Seznam prijavljenih
bo objavljen na spletni strani.

Startnina se plača na račun organizatorja do navedenega datuma:
Prejemnik: Športno društvo Dole pri Litiji
Naslov: Dole 20, 1273 Dole pri Litiji
Država: Slovenija- 705
Koda namena: PRCP- Plačilo izdatka
Namen: Vzpon-Dole 2018- Ime in priimek
IBAN: SI56 0430 2000 3034 144
BIC BANKE: KBMASI2X
Referenca: 00 2018+(zaporedna številka prijave)
Zaporedno številko prijave dobite ob potrditvi oddane prijave na spletni strani preko
elektronske pošte. Ne pozabite navesti imena in priimka udeleženca.

Startnina vključuje:
-

topel obrok na cilju;
majica s tematiko Oglarske dežele na cilju;
napitek za na pot;
okrepčevalnica na poti;
zagotovljena zdravniška služba.

Splošni pogoji sodelovanja:
-

Vsak udeleženec ob prijavi zagotavlja, da je zdrav/ in vsestransko pripravljen/-a za
aktivno udeležbo na dogodku.
Na dogodku je obvezna uporaba zaščitne čelade.
Udeleženec se dogodka udeleži na lastno odgovornost.
Dogodek bo izveden v vsakem vremenu. Izjema so situacije, ko je lahko ogrožena
varnost udeležencev (neurje, naravna katastrofa…). V takem primeru o odpovedi
odloča organizator.

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Tomaž Lihtenvalner (051 358 876) ali mail: info@dole.si in na: www.vzpon.dole.si

Dogodek sta finančno podprla

