
  

Trans Julius 2019 
20. – 23. junij 2019 

I. POGOJI SODELOVANJA IN 
II. PRAVILA TEKMOVANJA 



I. POGOJI SODELOVANJA  
Tip dogodka:  
Enduro MTB avantura za vse. Tip: večdnevni dogodek z visokim deležem vožnje po 
enoslednicah.  
Trajanje: štiri dni z individualnimi etapami. 

Organizator:  
Trans Julius, Zavod za spodbujanje gorskega kolesarstva, Žirovnica, Slovenija 
Breznica 63 
4274 Žirovnica 

Lokacija:  
Cerkno, Dolina Soče, Bohinj; Slovenija 

Datum:  
20. junij do 23. junij 2019 

Trase:  
Različne trase v regiji Slovenske Alpe.  

Tajming:  
Individualen z brezžičnim sprejemnikom (čip).  

Štartnina:  
Zgodnje prijave: 150,00 €, do 28/2/2019 
Podaljšane zgodnje prijave: 170,00 €, do 30/4/2019 
Redna cena prijav: 190,00 €, do 14/6/2019 

Vse štartnine vključujejo DDV. 
Za podrobnosti o štartnini prosimo obiščite www.trans-julius.com  

Zaključek prijav:  
Do zapolnitve mest ali 5 dni pred začetkom tekmovanja (16. junij 2019). Največje 
dovoljeno število tekmovalcev: 100.  

Bančni račun:  
Trans Julius, Zavod za spodbujanje gorskega kolesarstva, Žirovnica, Slovenija 
Delavska hranilnica d.d., Ljubljana 
IBAN: SI56 6100 0001 5949 378  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BIC: HDELSI22 
Vse bančne transakcije morajo biti brez obveznosti za lastnika zgoraj navedenega 
bančnega!  

Predpogoji za sodelovanje na dogodku: 

Sodelovanje je dovoljeno osebam, ki so starejše od 18 let. S startom udeleženec 
sprejema primernost trase in razmere na njej. Udeleženci prevzemajo vsa možna 
tveganja in grožnje nase, tudi vse povezane s precenjevanjem nivoja težavnosti trase in 
zmožnosti vožnje po le tej. Sodelujoči je prav tako odgovoren za lastno opremo (npr. 
zaščita, full-face čelada, itd.). Za določene trase lahko organizator definira obvezno 
dodatno zaščito. Obvezna je uporaba čelade, tudi na transferjih brez merjenja časa, in 
uporaba čelade ter kolenčnikov na trasah z merjenjem časa. Čelade brez ščitnika 
čeljusti so dovoljene, priporočljiva je uporaba komolčnikov. Trase bodo objavljenjem 
na glavnem briefingu en dan pred traso, ki bo na sporedu naslednji dan. Sodelujoči, ki 
ne bodo spoštovali navedenih pravil bodo prejeli časovno kazen v višini pribitka 2 
minut; ponovitev kršitve lahko povzroči popolno diskvalifikacijo. 

Udeležba na dogodku je na lastno odgovornost. S prijavo na dogodek se sodelujoči 
zavežejo, da bodo za čas dogodka imeli veljavno nezgodno zavarovanje in zavarovanje 
odgovornosti. Sodelujoči se odpove vsem pravnim zahtevkom – tudi tretjih oseb – 
povezanih z dogodkom in le to potrdi z registracijo preko spleta ali s podpisom ob 
registraciji na samem dogodku. Sodelujoči soglaša, da je v primernem psihičnem in 
fizičnem stanju za udeležbo na dogodku. 

Organizator Trans Julius, Zavod za spodbujanje gorskega kolesarstva, Žirovnica, 
Slovenjia si pridržuje pravico za dodatne spremembe pravil, tras in razpisa. 
Organizator ne prevzema odgovornosti za izgubo in poškodbe na osebni lastnini. Prav 
tako, organizator, ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe med prevozi 
koles na motornih vozilih, vlaku, prikolicah ali v času uporabe žičniških naprav. 

Tveganja:  
Sodelujoči je popolnoma zaveda nevarnosti pri izvajanju ekstremnih športnih 
aktivnosti; še posebno gorsko kolesarstvo je povezano z npr. nevarnosti povezane z 
utrujenostjo med dogodkom. Sodelujoči se zaveda, da je strmenje k vrhunskih izidom 
povezano z določenimi tveganji. Sodelujoči se zaveda, da je izvajanje tekmovalnih 
športov povezano s tveganji fizične varnosti ter življenja. Navedeno vključuje tveganja 
vseh sodelujočih povezana z okoljem in vremenskimi pogoji, tehnično opremo, 
nevarnosti na javnih cestah ter naravnih in umetnih ovir. V primeru vožnje po javnih 
cestah so sodelujoči dolžni spoštovani lokalne cestne predpise in pravila. Sodelujoči 
bo zagotovil, da so datumi na njegovi prijavi pravilni, da je prebral in razumel razpis, 
izjave, pogoje sodelovanja in pravila tekmovanja. Z navedbo e-poštnega naslova, se 
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prav tako strinja, da je organizator pooblaščen za uporabo podatkov za pošiljanje 
nadaljnjih obvestil (npr. newslettra). 

Kot sodelujoči na dogodku Trans Julius izjavljam, da moje slike in video vsebino, 
organizator lahko uporabi v povezavi z mojih sodelovanjem na dogodku. Strinjam se, 
da se lahko vsebino uporabi na javnih mestih. Nadalje se strinjam, da se lahko slike, 
video vsebino, filme in intervjuje o mojem sodelovanju na dogodku lahko objavi v 
medijih, tisku, radiu in televiziji, prenosih, oglaševanju, knjigah, fotomehanskem 
kopiranju in video kasetah. Izjavljam, da organizatorju Trans Juliusa dajem neomejene 
pravice do mojih slik. Izjavljam, da za upodobitev slik in video vsebine ne bom prejel 
plačila. Izjavljam, da mi organizator dogodka poudaril, da za producirane slike in video 
vsebino, ni mogoče razglasiti zakona o avtorskih pravicah. Strinjam se, da si 
organizator lasti ekskluzivne in neomejene pravice do uporabe slik in video vsebin v 
katerih se pojavljam. Strinjam se, da lahko slike in video vsebine moje udeležbe 
(narejene s strani uradnih fotografov in snemalcev) uporabim samo z uradnim 
dovoljenjem organizatorja. To pomeni, da lahko objavim, kopiram in javno prilagodim 
slike/video vsebine o meni z uradnim dogovorom z organizatorjem. 

Newsletter  
S predložitvijo e-poštnega naslova se strinjam, da je lahko naslov uporabljen za podajo 
informacij v obliki newslettra organizatorja in njegovih partnerjev, ki skrbijo za 
organizacijo Trans Juliusa. Dogovor o prenosu podatkov se lahko kadarkoli prekliče z 
poslano e-pošto organizatorju na: ride@trans-julius.com. 

Zasebnost in varnost podatkov  
Vsi posredovani podatki bodo uporabljeni samo v povezavi z registracijo. To vključuje 
tudi prenos podatkov osebam in podjetjem, ki sodelujejo pri organizaciji dogodka. Vaši 
podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Dogovor o prenosu podatkov se lahko 
kadarkoli prekliče z poslano e-pošto organizatorju na: ride@trans-julius.com. 

Prijava:  
Prijava je mogoča izključno preko prijavnega obrazca na spletu. V izrednih primerih je 
prijava mogoča tudi preko e-pošte, ki vsebuje vse potrebne podatke za prijavo. Po 
izpolnitvi prijave na spletu, sodelujoči prejme potrdilo z zahtevkom za plačilo štartnine 
in, če je to potrebno, bančne podatke. Po prejemu plačila, bo sodelujoči prejel potrdilo 
o prijavi. 

POMEMBNO: Samo po prejemu plačila in potrditvi prijave je le ta zavezujoča in je 
startno mesto zagotovljeno. 
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Odpoved sodelovanja / Vračilo: 

V primeru odpovedi je štartnina vračljiva v primeru poškodbe sodelujočega. Za vračilo 
štartnine je potrebno, najkasneje 7 dni pred pričetkom dogodka, organizatorju 
predložiti izvid lečečega zdravnika. Organizator si pridržuje pravico, da za operativne 
stroške dogodka zaračuna 30,-EUR z vključenim DDV preostanek vplačanega zneska 
štartnine pa vrne. Načeloma je v vseh primerih mogoče, do tri dni pred pričetkom 
dogodka, imenovanje nadomestnega sodelujočega. 

II. PRAVILA TEKMOVANJA  

Trase:  
Trase so udeležencem neznane, znani so le splošni podatki (dolžina/profil). Točke 
tajminga so vizualno označene za vsako traso. 

Organizacija 
Sodelujoči traso pričnejo v minutnih intervalih brez tajminga in se prispejo do starta 
trase (po vrstnem redu, ki ga določi organizator). Trase so organizirane kot kronometer 
s posamičnim startom. Skupinski start je mogoč in boste o njem obveščeni v naprej 
oziroma najkasneje en dan pred trase na briefingu! Nadzorniki so zadolženi za 
primerne razmike med vsakim sodelujočim. Konec trase je označen. 

Start (pogoji in vrstni red):  
Vrsti red na startu bo objavljen najkasneje 2 uri pred startom prve trase. Za vse 
naslednje trase bodo za definiranje vrstnega reda na startu uporabljeni skupni 
rezultati. Za zmanjšanje čakalnih časov na startu si organizator pridržuje pravico za 
definiranje vrstnega reda. Najhitrejši bo startal prvi, sledil mu bo drugi najhitrejši in 
tako dalje. 

Pravila:  
Sodelujoči na Trans Juliusu lahko tekmujejo na 26, 27,5, 27,5+, Fatbike in 29 colskih 
gorskih kolesih. Sodelujoči morajo na vseh trasah voziti isto kolo, brez sprememb na 
sprednjem in zadnjem vzmetenju. Tako imenovana e-kolesa in pedelec kolesa so 
dovoljena. Nadzor se vrši med tekmovanjem. Sodelujoči, ki ne bodo spoštovali 
navedenih pravil bodo prejeli časovno kazen v višini pribitka 2 minut; ponovitev 
kršitve lahko povzroči popolno diskvalifikacijo. 

Razvrstitev:  
Vsi sodelujoči so razvrščeni v eno kategoriji. Razvrstitev je rezultat skupnih časov na 
vseh trasah. 
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Žirovnica, 30. november 2018 
 
 
– Ta dokument se lahko dodatno prilagodi oziroma spremeni – 
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