OBVEZNE DOLOČBE IN INFORMACIJE O SODELOVANJU V TRIUNDER
CORNER MOUNTAIN RUN 2020:
PRIJAVA IN ZBIRANJE izhodiščnih dokumentov:
Možne so le predhodne prijave (udeleženci omejijo 150), brez zamud na dan dogodka.
Štartnino v višini 20 EUR plačate vnaprej na račun IBAN AT50 3936 4000 0002 5122 na ime
SC Laufsport Hermagor z namenom BL2020 + ime tekača.
Začetne dokumente organizator že pripravi, da se zagotovi hiter postopek
Pri zbiranju začetnih dokumentov je treba upoštevati predvideno razdaljo v kateri koli vrsti!
START
Na startni mreži je treba upoštevati tudi predvideno razdaljo.
Čas se določi s časovnim razporedom čipov.
Predvideno je, da se prvi del poti preteče nevtralizirano, tako da bo na štartni mreži mogoče
ohraniti predvideno razdaljo brez (časovne) pomanjkljivosti za tekače. Organizator si
pridržuje pravico, da dogodek razdeli na začetne sklope na podlagi storitev, opravljenih v
preteklosti.
Končna odločitev o načinu starta bo sporočena na domači strani in prilagojena predpisom,
veljavnim na dan dirke.
POT
Med prehitevalnimi manevri na poti se mora tekač, ki prihaja od zadaj, opaziti in teče mimo
osebe, ki jo bo treba prehiteti v levo, z zahtevano razdaljo, tj. tisti, ki ga je treba prehiteti,
ostane na desni. Če zahtevane minimalne razdalje ni mogoče vzdrževati na ozkih odsekih
poti, se NE sme začeti prehitevalni manever. Pravičnost!
OKREPCEVALNICE
Pijača bo zagotovljena na okrepčevalnici ob poti, vendar jo mora vsak udeleženec sam vzeti z
mize in jih iz varnostnih razlogov NE bodo postregli naši pomočniki.

CILJNO OBMOČJE
Po prečkanju ciljne črte je treba ciljno območje hitro zapustiti, ciljno območje pa je dovoljeno
vnesti le za kratek čas, da vzamete hrano (seveda večkrat, obdržati predvideno razdaljo).
Daljše bivanje na teh območjih NI dovoljeno, na cilju je na voljo dovolj prostora.
PREVOZ IN ZBIRKA NAHRBTNIKOV
Nahrbtnike bo organizator prinesel v Dreiländereckhütte. Ko dobite nahrbtnik, se držite
predvidene razdalje in upoštevajte navodila pomočnikov.
UPORABA SOB IN TUŠOV
Preoblecevalnice in prha niso na voljo.
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Podelitev nagrad
Ob lepem vremenu bo podelitev na prostem, kot običajno, na območju Dreiländereckhütte, pri
čemer je treba upoštevati predvideno razdaljo. V primeru slabega vremena je treba v koči
upoštevati predpisane pogoje za prehrano (po možnosti omejitev gostov v prostorih). Rituali
na podelitvi bodo prilagojeni predpisom.
Vlecnica / povratni prevoz
Upoštevati je treba predpise o prevozu gorske železnice Dreiländereck, tekači naj se držijo
predpisane razdalje od sedežnice. Vzamite KÄRNTEN KARTICO s seboj!
VESELIMO SE NA SKUPNO TEKMO TUDI V TEM MALO DRUGACNEM LETU, s
pomembno zahtevo do vseh udeležencev
• Držite razdaljo!
• Bodi previden!
• Delujte neodvisno in bodite pozorni!
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