Številka: 671-403/2015-6
Datum: 9. 9. 2016
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v cestnem kolesarstvu – vožnji na čas
Tekmovanje bo v petek, 30. 9. 2016 , v Tacnu, na policijskem poligonu, s pričetkom ob 9.00.
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v nadaljevanju razpisa.
Glede na število prijavljenih učenk in učencev, se bo sestavil urnik startov.
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 petka 9. 9. (od 15.00) do ponedeljka 26. 9. 2016 (do 24.00).

CESTNO KOLESARSTVO – VOŽNJA NA ČAS
1. IZVAJALEC
Kolesarsko društvo Rog, Slomškova 4, Ljubljana
tel: 051 666 707
e-pošta: info@kdrog.si
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA
Tekmovanje bo potekalo septembra ali oktobra 2016, na za tekmovanje primernem objektu.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmovanje je posamično in ekipno. Tekmuje se na krožni progi, dolžine 400 m s
spretnostnimi nalogami.
- kategorije: - učenci in učenke - letnik 2002 in 2003,
- učenci in učenke - letnik 2004 in 2005,
- učenci in učenke - letnik 2006 in 2007.

Število krogov
Dolžina

Dečki/deklice-2006
in 2007
2
800 m

Dečki/deklice-2004
in 2005
3
1200 m

Dečki/deklice-2002
in 2003
4
1600 m

Pričetek tekmovanja

Ob 9.00

Po končani
predhodni dirki

Po končani
predhodni dirki

kategorija

Za ekipno razvrstitev bodo štele uvrstitve osmin najboljših tekmovalcev. Za prvo mesto
tekmovalec dobi 10 točk, za drugo 8, za tretje 6, za četrto 5, za peto 4, za šesto 3, za sedmo 2
in za osmo 1 točko.
5. PRIZNANJA
Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo medalje, prve tri šole/ekipe pa pokale.
6. DODATNA NAVODILA
Tekmovalci oziroma tekmovalke imajo lahko svoja kolesa (cestno, gorsko, bmx). Za vse je
obvezna uporaba čelade. Učenci in učenke na tekmovanju niso posebej zavarovani, zato
opozarjamo vodje ekip, da morajo biti zavarovani v šoli.
7. POTEK PROGE

START
CILJ

