Številka: 671-308/2015-25
Datum: 27. 1. 2016
Srednjim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v rolkanju, rolanju, bmx-u in skiroju
Tekmovanje bo v petek, 26. 2. 2016 v Centru Urban roof (Ulica Milana Majcna 6, 1000 Ljubljana –
v bližini OŠ Spodnja Šiška).
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v nadaljevanju razpisa.
Glede na število prijavljenih dijakinj in dijakov, se bo določil urnik tekmovanja.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od 27. 1. (od 15.00) do 23. 2. 2016 (do 24.00).

Športno društvo Ilužn v sodelovanju z
Oddelkom za šport MOL organizira:

SREDNJAŠOLSKO ŠPORTNO TEKMOVANJE V ROLKANJU,
ROLANJU, BMX-U IN VOŽNJI S SKIROJEM
Svojo šolo lahko zastopate na tekmovanju v rolkanju, rolanju, bmxu in prvič v vožnji s skirojem!
Šolsko športno tekmovanje »Šolski urbani šport« se bo dogajalo v petek, 26. 2. 2016 v Centru
Urban roof (Ulica Milana Majcna 6, 1000 Ljubljana – v bližini OŠ Spodnja Šiška).
Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom srednjih šol z vsaj minimalnim predznanjem enega
od urbanih športov (rolkanje, akrobatsko rolanje, bmx kolesarjenje, vožnja s skirojem).

1. IZVAJALEC
Športno društvo Ilužn, Mesarska cesta 24, Ljubljana
tel: 059 961 161
e-pošta: info@urbanroof.si
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA
Tekmovanje bo potekalo na za tekmovanje primernem objektu.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko dijakinje in dijaki srednjih šol.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmovanje je posamično.
- kategorije: - dijaki,
- dijakinje.
Vsak tekmovalec ima na voljo 60 sekund za posamezen nastop, ki ga sodniki ocenijo z oceno
od 1 do 100.
- V kvalifikacijah ima vsak tekmovalec na voljo dve vožnji po 60 sekund,
- vrstni red tekmovalcev v kvalifikacijah je naključen,
- sodniki ocenjujejo naslednje kategorije: težavnost, stil, kreativnost ter uporabo elementov,
- sodniki ocenjujejo tekmovalca po kategorijah z ocenami od 1 do 25 točk, kar pomeni da
lahko tekmovalec za posamezno vožnjo prejme največ 100 točk (pri točkovanju se upošteva
samo uspešno izpeljane trike),
- za rezultat kvalifikacij šteje boljša vožnja posameznega tekmovalca;
- v kolikor ima več tekmovalcev enako oceno boljše kvalifikacijske vožnje, se upošteva
drugo kvalifikacijsko vožnjo, v finalu pa dosežen rezultat iz kvalifikacij;
- najboljših 8 tekmovalcev iz kvalifikacij se uvrsti v finale;
- v finalu ima vsak tekmovalec na voljo eno vožnjo po 60 sekund - vrstni red
je obraten doseženemu rezultatu po kvalifikacijah.

5. PRIZNANJA
Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo nagrade, katere zagotovi izvajalec.
6. DODATNA NAVODILA
Za vse je obvezna uporaba čelade. Zaželena je tudi uporaba druge zaščitne opreme
(rokavice, ščitniki, integralna čelada…).
7. URNIK
09.00 – 10.00 – ogrevanje in trening
10.00 – 11.00 – kvalifikacije rolkanje
11.00 – 11.30 – kvalifikacije bmx
11.30 – 12.00 – kvalifikacije rolanje
12.00 – 12.30 – kvalifikacije skiro
12.30 – 13.00 – razglasitev finalistov in trening pred finalom
13.00 – 13.15 – finale rolkanje
13.15 – 13.30 – finale bmx
13.30 – 13.45 – finale rolanje
13.45 – 14.00 – finale skiro
14.00 – 14.30 – razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim
Več informacij:
www.urbanroof.si/solskiurbanisport
Prijave:
http://www.timingljubljana.si/

