Deželno prvenstvo FJK – srednje proge
Bazovica (TS), 12. novembra 2017

BILTEN ŠT. 1
A.Š.Z. Gaja izreka do rodošli o i vošči vse

tek oval e

prijetno tekmovanje.

1) ZBIRANJE/TEKMOVALNI CENTER: kmetija Vidali v Bazovici, Bazovica 308, Trst. Tekmovalni center bo odprt od 9:00
do 10:30.
2) KARTA: Gropada Vzhod, merilo 1:10.000, plastnice na 5 m, izdelana 2016 - FISO CO 0834; za kategorije MŽ10, M/Ž
12, ZAČETNIKI, ŠOLE 1, ŠOLE , ŠOLE 3, M/Ž 55 bo karta v merilu 1:7.500; za vse ostale kategorije bo v merilu
1:10.000. Karta je tiskana na vodoodpornem papirju. Opis ko trol ih točk ikroloka ije je natisnjen na karti in na
voljo v papirnati obliki v prijavnem centru.
Vzdolž prog kategorij ŠOLE 1, ŠOLE , ŠOLE 3, bodo ponekod nekaj metrov po razpotju postavljeni znaki, ki
oz ačujejo apač o smer. Z aki zadevajo izključ o šolske kategorije, tek oval i vseh ostalih kategorij aj jih e
upoštevajo!
3) POSEBNI ZNAKI: simbol V oz ačuje ka

ito luk jo, ki i a lahko pre er tudi ožji od

Čr i X oz ačuje ta lo, modri X apajišče za živali. Simbol ○ oz ačuje kup ka

etra, je pa lahko globoka.

ov.

4) ZDRUŽENE KATEGORIJE: kategorije Ž65, M65 in Ž45 so ile združe e zaradi pre ajh ega števila prijav (<3).
Kategorija Ž18 i ila združe a, ker število tek ovalk o ogoča podelitev dežel ega aslova.
5) START: od zbirnega mesta je oddaljen 15’, švedski start. Na poti od zbir ega esta do starta sledite elordeči
trakovom, pazite pri prečka ju este upoštevajoč pravila prometnega zakonika. Na voljo je karta za ogrevanje na
progi do starta (warmup).
Prvi start ob 10:30. Tekmovalci morajo biti na startu 3’ pred dodelje i start i časo . Za ZAČETNIKE, DIRECT, ŠOLE
1, ŠOLE , ŠOLE 3 je start na startno kontrolo (free punching start). Ti tekmovalci bodo kljub temu razvršče i v
okvir o start o listo, ki aj se je po ož osti držijo.
6) MERJENJE ČASA: elektronski sistem eleže ja SPORTident. Izguba izposojenega elektro skega čipa se zaraču a
30, €. Izposoje e čipe je tre a vr iti po prihodu v cilj a estu odčitavanja.
7) CILJ: po ilj i ko troli orajo tek oval i priti v tek oval i e ter a odčitava je čipov (5’ od cilja, sledite
oz aka i pazite ed prečka je este ! Tudi kdor tek e e zaključi, se ora javiti v tek oval e e tru, da ne
o pogreša . Po prihodu na cilj bodo tekmovalci karto lahko o držali, zato se priporoča o za fair play.
8) MAKSIMALNI TEKMOVALNI ČAS: 1h 30’.
9) RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV: predvidoma ob 13:30 a kraju z irališča.
10) ŽIRIJA: Paolo Di Bert (predsednik), Sara Gaion, Cristina Ruini. Suplenta: Alessia Ciriani, Antonio Perazzolo.
11) DRUGA OPOZORILA: Bodite pazljivi ed prečka je ka itih suhih zidkov, da e rušite z njih kamnov. Bodite še
posebej pazljivi, ker so ponekod na tekmovalnem terenu globoka brezna; nekatera – manj vidna – odo oz ače a z
elordeči trako . Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema
odgovornosti za morebitne poškodbe in povzročeno škodo.

