
 

 

 

Propozime për Gran Fondo Shkup 2022 

 

• Organizator: Gran Fondo, Federata e Çiklizmit të Maqedonisë. 

• Pista: Pista është rrethore me gjatësi 9350m dhe është tërësisht e mbyllur për qarkullim gjatë garës. 
Fillimi është në Bulevardin Ilinden afër parkingut të Kopshtit Zoologjik, ecni në drejtim të Bulevardit 8 
Shtator, ku në kryqëzim kthehet prapë në Bulevardin Ilinden mbi urën Goce Dellçev. Ecni përgjatë 
Bulevardit Goce Delchev deri në kryqëzimin me Filip 2 Makedonski, ku ktheheni përgjatë Goce Delchev. 
Përpara urës Goce Delchev, kthehet djathtas përgjatë Samoilova rreth Kalasë deri te Ambasada 
Amerikane dhe vazhdohet përgjatë Lazar Lichenoski deri në Bulevardin Goce Delchev, ku kthehet 
djathtas ndermjet urës derisa të arrini në vijën e përfundimit, ku dhe gjinden porta e nisjes tek parking i 
Kopshtit Zoologjik. 

• Data: 18 shtator 2022. 

• Marrja e numrave fillestarë: Nga data 11 deri më 16 shtator në zyrën e Federatës së Çiklizmit të 
Maqedonisë dhe në ditën e garës nga ora 08:00 deri në 09:30. 

• Gjatësia e garës: Gara zhvillohet në dy kategori: Gara Gran Fondo, 13 xhiro, 121 km, dhe Medio Fondo, 
7 xhiro, 65 km. 

• Fillimi: ora 10:00 për të gjitha kategoritë në Bulevardin Ilinden pranë Kopshtit Zoologjik. 

• Qellimi: 13:00 deri në 14:00. 

• Ushqime dhe pije: Organizatori do të sigurojë ushqim dhe ujë për garuesit në dy lokacione që do të 
shpallen më vonë. 

• Regjistrimi: Regjistrimi bëhet në mënyrë elektronike në web faqen e ngjarjes http://granfondo.mk/. 
Aplikacioni do të konsiderohet i vlefshëm kur të bëhet pagesa prej 1200 denarë për paketën fillestare. 
Regjistrimi online do të përfundojë më 11 shtator. Të gjithë të regjistruarit pas kësaj date do të pajisen 
me një numër fillestar, por ne nuk garantojmë që ata do të marrin bluzën me madhësinë e duhur në 
paketën fillestare ose në paketën e plotë. 

• Rregulloret teknike: Konkursi në gara zhvillohet me biçikleta elektronike rrugore, malore ose hibride 
të miratuara teknikisht sipas specifikimit UCI. Nuk lejohet nisja me biçikleta elektrike. 

• Pajisjet e detyrueshme: Është e detyrueshme mbajtja e kaskës mbrojtëse të biçikletës. Numri fillestar 
duhet të jetë i bashkangjitur në mes të pjesës së pasme të fanellës dhe i dukshëm. 



• Çmimet: Organizatori ofron çmime në para dhe medalje për 3 të parët e vendosur në secilën kategori 
për meshkuj dhe femra. Kategoritë do të shpallen pas shpalljes së listave fillestare. 

• Përshtatshmëria: Të gjithë çiklistët të lindur deri në vitin 2004, përfshirë ata të lindur në vitin 2004, 
pavarësisht nëse kanë licencë nga një federatë kombëtare çiklizmi. 

• Koha: Koha do të matet me pajisje profesionale me çipa elektronike. 

• Mbështetje gjatë garës: Në pistë do të lëvizin automjetet e shërbimit të shënuara siç duhet, të cilat, 
nëse është e nevojshme, do të riparojnë defektet. 

• Ceremonia e Deklarimit: Deklarimi i të gjitha kategorive do të fillojë menjëherë pas përfundimit të 
garës Gran Fondo. 

• Diskualifikimi: Një garues do të largohet nga gara nëse nuk plotëson kërkesat për pajisje të 
detyrueshme, nëse kapet duke marrë pjesë me numrin fillestar të një personi tjetër, duke hedhur 
mbeturina jashtë zonave të shënuara dhe duke rrezikuar sigurinë e garuesve të tjerë. 

• Kodi i Etikës: Konkurrentët angazhohen për sjellje etike gjatë gjithë eventit duke dorëzuar formularin e 
regjistrimit. 

• Rreziqet: Garuesi pranon: 

1) që pavarësisht angazhimit të dukshëm të organizatës për t'u garantuar pjesëmarrësve sigurinë 
maksimale të mundshme, në çdo rast ekzistojnë rreziqe të mbetura (të njohura edhe si "rreziqe 
sportive") të cilat nuk mund të eliminohen sepse janë thelbësore për vetë disiplinën e çiklizmit .; 

2) se ai është i vetëdijshëm se në ngjarjen do të marrin pjesë edhe shumë persona të tjerë, niveli i 
aftësisë dhe teknikës së çiklizmit të të cilëve nuk dihet, dhe se për shkak të kësaj mund të ketë turma në 
pistë që mund të rrisë rrezikun e aksidenteve dhe përplasjeve midis pjesëmarrësve. ; 

3) se ai ka zgjedhur të marrë pjesë në ngjarje me iniciativën e tij dhe nën përgjegjësinë e tij personale, i 
vetëdijshëm se, si në çdo ngjarje sportive, mund të ketë rreziqe lëndimi ose aksidenti; 

4) të marrë përgjegjësinë e plotë për të ashtuquajturin “risk sportiv”, duke e marrë këtë vendim me 
ndërgjegje dhe racionalitet. Prandaj ai/ajo konsideron se ai/ajo është i vetmi përgjegjës për trajtimin e 
biçikletës brenda ngjarjes në fjalë, si gjatë ngjarjes ashtu edhe në territor, padyshim duke pasur parasysh 
se kjo përgjegjësi vlen edhe për të. dhe përdoruesit e palëve të treta. Nisur nga kjo, ai/ajo PRANON se 
organizatorët e eventit kanë bërë gjithçka që është e mundur, duke marrë parasysh rregullat në fuqi dhe 
natyrën e veçantë të eventit dhe sportit të çiklizmit, për ta bërë eventin të sigurt dhe për të shmangur 
shfaqjen e aksidenteve. dhe dëmtimin e personave dhe pronës, duke ofruar gjithashtu një plan adekuat 
sigurie në rast nevoje dhe duke përjashtuar organizatorët dhe të gjithë ata që janë të përfshirë në 
kapacitete të ndryshme në ngjarjen në fjalë, nga çdo përgjegjësi civile, penale dhe administrative për 
çdo ngjarje të dëmshme që mund të ndodhë apo çfarë mund të shkaktojë ai me sjelljen e tij gjatë 
ngjarjes. 

• Ndryshimet: Organizatori rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këto propozime të cilat do të 
publikohen në ueb faqen http://granfondo.mk/ Kjo faqe do të konsiderohet organi zyrtar i komunikimit 
të ngjarjes. 


