Skupaj na Opčinah - nočno tekmovanje, 13.7.2018
Razpis št. 1
• Karta: Opčine, merilo 1:4.000, plastnice na 2,5m, stanje: 2018.
• Zbirališče: na Brdini, Proseška ulica 109, Opčine (GPS: 45.690824, 13.787874), ob 19.00-ih.
• Parkirni prostor: zaradi Bele noči na Opčinah bodo številne vaške ulice zaprte za motorna vozila,

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

tudi na Brdini, kjer je organizirano zbirališče. Tekmovalci bodo lahko parkirali na parkiriščah, ki
niso na zaprtem območju (parkirišča so označena na zemljevidu).
Tekmovalni center: od 19.00 do 20.30 na zbirališču.
Štart: od 20.30 naprej (s sistemom punching start). Štart je na Brdini, v bližini zbirnega mesta.
Vsak tekmovalec potrebuje svetilko.
Proge:
- dolga
- srednja
- kratka/skupine
Merjenje časa: elektronski sistem SportIdent.
Štartnina: 5,00 EUR za vse kategorije, najem čipa 1,50 EUR.
Za najem čipa je potrebno položiti osebni dokument, ki ga tekmovalec lahko dobi nazaj po vrnitvi
čipa organizatorjem. Izguba elektronskega čipa se zaračuna 30,00 EUR.
Opis kontrolnih točk je samo na karti.
Prijave: do ponedeljka, 9. julija, za člane FISO na spletni strani FISO, za vse ostale preko
elektronske pošte info@puntok.it. Je tudi možna prijava na licu mesta glede na razpoložljivo
število kart.
Svetujemo uporabo športe obutve primerne tudi za tek po gozdu.
OPOZORILO: prosimo tekmovalce, da posvetijo posebno pozornost pri ozkih prehodih, kot so
steze in stopnišča. Tekmovalci naj tečejo na desni strani in ne povzročajo zastojev ali ovir za
druge tekmovalce.
Vstop v stavbe je prepovedan, za to kršitev je predvidena diskvalifikacija.
Območje tekmovanja ni zaprto za motorna vozila. Prosimo tekmovalce, da upoštevajo
cestnoprometne predpise in posvetijo posebno pozornost ob slabi vidljivosti.
Vsak tekmovalec teče na lastno odgovornost. Organizatorji ne prevzemajo nobene odgovornosti
za nezgode ali poškodbe udeležencev.
Podelitev nagrad: predvidoma ob 23.00 pri Liverpool Pubu (Ulica degli alpini), blizu zbirališča.
kontaktni naslov: info@puntok.it

Območje tekmovanja (modro) in parkirišča s potjo do zbirališča (rdeče).

