VITAMINKLINIK.SI KROS & BIKE GRAVEL
CHALLENGE 2022 powered by PROTIME
ORGANIZATOR:
Protime.si v sodelovanju z Vitaminklinik.siv
DATUM:
Sobota, 26. marec 2022:
- otroški kros ob 10:00
- štart glavnega krosa ob 10:30
- štart gravel kolesarske dirke ob 12:00

* Končni urnik tekmovanja bo določen naknadno.
LOKACIJA: Wakepark Dooplek (Zg. Duplek 31, 2241 Spodnji Duplek)

TRASA: Start in cilj vseh tras bo na travnatem prizorišču ob Wakepark Dooplek. Trase
vseh tekov in kolesarske gravel dirke, bodo speljane po travnatih, makadamskih in
gozdnih poteh okoli in v bližini jezera. Pričakala vas bo razgibana proga z nekaj kratkimi
vzponi in spusti.
Na gravel kolesarski dirki, lahko sodelujejo kolesarji z različnimi vrstami koles (Gravel,
MTB, Ciklokros). Za vse udeležence je obvezna uporaba zaščitne čelade.

DALJŠI KROG 2 km

KRAJŠI KROG 1 km (otroci)

TEKMOVALNE RAZDALJE:
KROS (daljši krog)
MLADINCI in MLADINKE (2006 - 2003)- 1 daljši krog (cca. 2 km)
ČLANI (2002 in starejši) - 3 daljši krogi (cca. 6 km)
ČLANICE (2002 in starejše) - 2 daljša kroga (cca. 4 km)
CANICROSS - tek s psi – 1 krog

OTROŠKI KROS (krajši krog)
PIONIRJI / PIONIRKE U12 (2011 in mlajši) - 800 m (krajši krog)
PIONIRJI / PIONIRKE U14 (2009- 2010) - 800 m (krajši krog)
PIONIRJI / PIONIRKE U16(2007- 2008) - 2 km (daljši krog)

REKREATIVNA GRAVEL KOLESARSKA DIRKA
ČLANI / ČLANICE (2006 in starejši) - 5 krogov po 2 km (cca. 10 km)*
PIONIRJI / PIONIRKE do vključno 16 let – 3 kroge po 2 km (cca. 6km)*
*število krogov oziroma razdalja se lahko spremeni in bo odvisno od stanja podlage

DUATLON
Za tekmovalce v razvrstitvi “DUATLONA” se bosta seštela časa tekaškega dela in kolesarskega
dela prireditve.

ČLANI / ČLANICE (2002 in starejši)
MLADINCI / MLADINKE (2006 – 2003)
PIONIRJI / PIONIRKE U16 (2008 – 2007)
PIONIRJI / PIONIRKE U14 (2010 – 2009)
PIONIRJI / PIONIRKE U 12 (2011 in mlajši)
PRIJAVNINA:
do 24.3.2022 -30% na prijavnino
do 24. marca 2022
canicross
otroški kros

20€
20€
5€

14€
14€
3€

duatlon (tekaški + kolesarski kros)

25€

17,50€

Duatlon - otroci

5€

3€

Gravel dirka – otroci

5€

3€

*Prijave in plačila na dan prireditve ne bodo mogoča

V ceno prijavnine je vključen štartni paket in štartna številka s čipom za enkratno
uporabo in okrepčilo v cilju.
Plačilo prijavnine se lahko izvede s plačilnimi karticami, PayPal-om ali na TRR SI56 1010
0005 7629 053, Protim.e d.o.o., Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor preko spletne banke ali z
UPN obrazcem (plačilnim nalogom - »položnico«) Prijava je veljavna šele s plačilom
prijavnine.
Sklic za plačilo: SI00 19032022.
POZOR: Višina prijavnine se upošteva glede na datum plačila in ne na datum prijave. Že
vplačana prijavnina se ob morebitnem nenastopu ne vrača. Vrne se le ob predložitvi
zdravniškega potrdila do 21. 03. 2022. Organizator si pridružuje pravico, da v skladu s

situacijo in razvojem epidemične situacije prireditev prestavi na za izvedbo ugodnejši
termin.
KAJ ZAJEMA ŠTARTNI PAKET?
– štartna številka z integriranim čipom za el. merjenje,
– Vitaminklinik – Vitamini C in Cink za vse udeležence v vrednosti 12.90€ (več o izdelku),
– vrečka za čevlje,
– voda, izotonik, prigrizek v cilju,
– malica za vse udeležence – bograč Gostišča pri Antonu,
– kupončki in kode za popust Vitaminklinik.si in Ollie sport.
PRIJAVE:
Prijave so možne v spletni prijavnici na www.protime.si do četrtka, 24. 03. 2022.
Prijave in plačila na dan dogodka ne bodo mogoča.
PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK:
V soboto, 26. 03. 2022, od 8.00h do 9.30h (za Gravel challenge do 11.30h) v prijavnici
na glavnem prireditvenem prostoru.
NAGRADE:
Pokali za prve tri (M/Ž) v absolutni članski razvrstitvi (tekaški kros) ter medalje za prve
tri v preostalih absolutnih kategorijah za moške in ženske.
Podelitev nagrad in priznanj najboljšim sledi po prihodu zadnjih tekmovalcev v cilj,
predvidoma ob 11.30h za tekaški kros in predvidoma ob 14h za Gravel dirko.
Nagradni sklad in žrebanje nagrad v skupni vrednosti več kot 1000€:
– Ollie sport 2x Hoka tekaški čevlji za najhitrejšo žensko in moškega,
– paketi za najboljše Vitaminklinik.si
– Porsche Ptujska cesta – vikend Paket Audi Q 3 – glavna nagrada žrebanja,
– žrebanje 5x 2 urni karti za Wakepark Dooplek.

ZDRAVSTVENO VARSTVO:
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Na cilju teka bo zagotovljena dežurna
zdravstvena služba.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni za namen
prijave, obveščanja o poteku prijave in pošiljanja informacij v povezavi s kros. V primeru
težav oziroma nejasnosti pri prijavi, si organizator pridržuje pravico do stika s
prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo.
S prijavo na kros in gravel challenge udeleženec potrjuje resničnost podatkov, zapisanih
v prijavi. Izjavlja, da je zdrav/-a, vsestransko pripravljen/-a za aktivno udeležbo in
zdravniško pregledan/-a. Upošteval/-a bo vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na

lastno odgovornost. Potrjuje pristanek na tveganja v zvezi z udeležbo na Protime Kros &
Gravel Challenge 2022 in zato do organizatorja ne bo uveljavljal/-a nikakršnih
odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo podatke,
fotografije, posnetke prijaviteljev v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi v zameno
zahtevali kakršno koli povračilo.
Z udeležbo lahko organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih
uporablja za statistične obdelave. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal
in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do
113/2005) ter Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Navedene osebne
podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne
privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu
potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).
DODATNE INFORMACIJE:
spletna stran: www.protime.si
e-pošta: events@protime.si

