NAPOTKI ZA PRIREDITEV 2020
Spoštovani kolesarski prijatelji,
letošnje prireditve se bo udeležilo preko 100 ekip z vseh koncev Slovenije. Vreme bo zelo
ugodno za kolesarjenje, zjutraj okrog 18° in opoldan celo okrog 28°. Priporočamo, da se
primerno oblečete in opremite, ne pozabite na kaj za preoblečt, kakšno vetrovko za zjutraj in
za kakšno piknik deko za uživanje v travi na cilju.
Presenečenje: Generalni pokrovitelj AJM d.o.o., v letošnjem norem virusnem letu, vsem
udeležencem podarja multifunkcijske bandana rutke, ki jih boste vse ekipe prejele v štartni
kuverti.
Kljub temu, da vsi že poznate pravilnik prireditve objavljen TUKAJ (in ga morate dosledno
upoštevati), vam podajamo še nekaj kratkih navodil za nedeljsko prireditev.
Covid-19 ukrepi na prireditvi
Maksimalno želimo poskrbeti za zdravje vseh udeležencev in zadostiti zahtevam NIJZ, ki je
izdal pozitivno mnenje za organizacijo našega dogodka, zato vas vljudno naprošamo, da vsi
dosledno upoštevate naslednja pravila za zagotavljanje varnosti pred okužbo s Covid19:
- ob prihodu na prizorišče si udeleženci razkužijo roke
- ob gibanju na štartno-ciljnem prizorišču vsi udeleženci nosijo masko (obvezno pri
prevzemu hrane in pijače). Snamete si jo minuto pred štartom.
- vsak skrbi za medosebno distanco vsaj 1,5 m – tudi na trasi in na kontrolnih točkah
- vstop v sanitarije le posamezno in z masko
Najlepša hvala za vaše sodelovanje!
PRIHOD NA ŠTART:
Štartni prostor prireditve je na igrišču Osnovne šole Kamnica (3 km iz centra Maribora).
V Kamnici je tudi nekaj prostora za avtomobile – za tiste, ki prihajate iz oddaljenih krajev.
Priporočamo pa tudi parkirišče pri Mariborskem otoku.
Vse ekipe prejmete v štartnem šotoru kuverto s štartno številko in kontrolni karton.
Žreb je določil vrstni red štarta ekip in je od petka, 28. avgusta, objavljen na spletni
strani www.timeride.si.
Na štartnem prostoru bodite max 20-30 min pred vašim predvidenim štartom, da vodja
ekipe (obvezna maska!) v miru prevzame štartno številko in kontrolni karton za svojo
ekipo (prosimo, da pri prevzemu osebju predate izpolnjeno in podpisano soglasje s
strani vseh udeležencev, poveste svojo ŠTARTNO ŠTEVILKO in IME EKIPE).
Štartno številko (ki ima tudi črtno kodo za merjenje časa) vodja ekipe namesti na bilanco
svojega kolesa. Štartne številke zato nikakor ne izgubite!

Če se potegujete za nagrade v posebnih kategorijah, že zjutraj na štartu, obvezno izpolnite
prijavnico za kategorijo (najmlajša 4-članska ekipa, zakonski par z največjo razliko v teži,
najstarejši oz. najstarejša udeleženka). Kasnejše prijave žal ne bodo upoštevane!
Prijave ekip na dan prireditve niso mogoče.
ŠTART IN KONTROLNE TOČKE
Ekipa s štartno številko 1 bo štartala točno ob 8:05. Ekipe štartajo v intervalu 30 sek po
izžrebanem vrstnem redu. Predvidevamo, da bo zadnja ekipa štartala nekje okrog 9:00. Vsaka
ekipa štarta skupaj, na čelu z vodjo ekipe in štartna ekipa mu poskenira črtno kodo na štartni
številki – tako se sproži časomerilec.
Čas vsake ekipe se meri računalniško za vsako ekipo posebej.
Kolesarite v skladu s svojimi zmožnostmi in obvezno morate zbrati vse žige na kontrolnih
točkah. Na vseh kontrolnih točkah se mora zglasiti celotna ekipa – kolesarite torej ves čas
skupaj. Ekipa, ki se ne bo držala pravil, bo diskvalificirana in njen čas ne bo upoštevan v
skupnem seštevku.
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Na kontrolni točki na vrhu Urbana bo vsaka ekipa deležna spominskega fotografiranja v
posebnem ambientu – nikakor ne izpustite tega prijetnega opravila.
Pokusite biti čim bolj izvirni in navihani! Verjamemo, da prinesete kaj izvirnega tudi od
doma (lasulje, klobuke, rute, mini krila, šminko, …)
POGOJ: Na fotografiji naj bodo vidni vsi člani ekipe. Za fotografiranje ima vsaka ekipa na
voljo le 30 sek časa.
Posebna komisija organizatorja bo izbrala 5-10 fotografij najbolj izvirno oblečenih ekip
izmed katerih pa bo facebook publika glasovala za zmagovalno fotografijo ekipe, ki si bo
priborila nagrado – fantastičen Vikend paket za celo ekipo v Vrsarju.
CILJ
Na cilju bo vsako ekipo pričakala sodniška ekipa. Ob prihodu na cilj se vodja ekipa obvezno z
vsemi svojimi člani zglasi pri sodniški ekipi, pokaže kontrolni karton z vsemi žigi in s
skeniranjem črtne kode na štartni številki se ustavi čas.
Na cilj mora ekipa prispeti najkasneje do 13:30. Točno ob 13:30 se ura avtomatično
ustavi in ekipe, ki bodo žal zamudile (pa četudi samo za sekundo), ne bodo upoštevane v
seštevku časov ekip. Predlagamo, da se s kontrolne točke na Urbanu odpravite
najkasneje ob 12.15, da ne boste v časovni stiski.
RAZGLASITEV IN PODELITEV NAGRAD
Razglasitev povprečnega časa, zmagovalne ekipe in podelitev vseh nagrad bo natančno ob
13:40 na prizorišču pri Osnovni šoli Kamnica.
NASVET
Še enkrat opozarjamo, da gre za rekreativno kolesarsko prireditev (ne dirko!), zato prosimo:
UŽIVAJTE V NARAVI in si privoščite tudi oddih na kontrolnih točkah!
Predvidevamo, da bo imela večjo možnost za zmago ekipa, ki si bo privoščila zelo ležerno
kolesarjenje. Nikakor ne boste vedeli ali je komu počila zračnica, kako dolgo se nekateri

zadržijo na kontrolnih točkah, ali je morda kdo malce zašel, kako počasi vozijo otroci .... vse
to bo namreč vplivalo na končni povprečni čas vseh ekip.
Ne pozabite na nekaj rezervne opreme, orodje, rezervno zračnico, da si je ne boste rabili
izposojat, čeprav si ekipe zelo rade pomagajo med seboj. Na progi ste odvisni le sami od sebe
in od pomoči ostalih udeležencev.
Na odseku pred Urbanom trasa poteka v obe smeri cca. 1 km – tukaj bodite še posebej
pozorni in kolesarite skrajno desno, saj bo v nasprotni smeri tudi veliko kolesarjev!
Kolesarite na lastno odgovornost in v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa.
Letos policija še posebej opozarja, da je vožnja vštric prekršek, prav tako pa tudi vožnja
s slušalkami v ušesih. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, ki si
jo povzročijo udeleženci sami ali proti tretji osebi.
Uživanje alkoholnih pijač med prireditvijo je prepovedano!

POSEBNO OPOZORILO!
Čeprav ste tudi letos vsi udeleženci nezgodno zavarovani s strani Vzajemne, bodite zelo
pazljivi pri vseh, tudi najmanjših spustih, v kakšnih ovinkih se znajde tudi kak pesek na
cestišču. Še posebej previdni bodite pri zadnjem spustu z Mediča (na koncu trase).
Tudi lani je en kolesar pri spustu grdo padel in na veliko srečo ostal brez hujših
poškodb. Takšnih dogodkov si nihče ne želi, zato pri spustih čim počasneje in
SKRAJNO previdno!
Zavedajte se, da prireditev poteka ob normalnem prometu in da se na trasi pojavijo tudi
avtomobili.
Prosimo ohranite naravo čisto - vse smeti pripeljite do cilja ali vsaj do prvega koša za
smeti.
Pridite s čim več pozitivne energije in dobre volje!
IN UŽIVAJTE NEDELJO! 
ekipa Mediaevent

