Številka: 6713-3/2020-1
Datum: 16.09.2020
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v cestnem kolesarstvu – vožnji na čas
združeno z državnim prvenstvom
Tekmovanje bo v sredo, 30.09.2020, v Tacnu, na policijskem poligonu, s prvim štartom ob 08:00.
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v nadaljevanju razpisa.
Glede na število prijavljenih šol (učenk in učencev), se bo sestavil urnik startov.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si
Prijave preko spleta so možne od 17.09. (od 15.00) do 25.09.2020 (do 24.00).
Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 46 07, 051 628 562

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa

Marko Kolenc
Sekretar – vodja oddelka

CESTNO KOLESARSTVO – VOŽNJA NA ČAS
MESTNO PRVENSTVO
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 2020, 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 2006 in 2007,
- učenci in učenke - letnik 2008 in 2009,
- učenci in učenke - letnik 2010 in 2011.
kategorija
Število krogov
Dolžina

DI/DE - 2010 in 2011
2
800 m

DI/DE - 2008 in 2009
3
1200 m

DI/DE - 2006 in 2007
4
1600 m

Pričetek tekmovanja

po šolah glede na
objavljen razpored
izvajalca

po šolah glede na
objavljen razpored
izvajalca

po šolah glede na
objavljen razpored
izvajalca

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.

KOLESARSTVO – VOŽNJA NA ČAS
DATUM:
KRAJ:
NIVO TEKMOVANJA:
ORGANIZATOR:

sreda 30. september 2020
8.00 start državnega prvenstva in prvenstva ljubljanskih
osnovnih šol
TACEN – policijski poligon
Šolsko državno prvenstvo in prvenstvo ljubljanskih osnovnih šol
v vožnji na čas
Zavod za šport RS Planica, Mestna občina Ljubljana, Kolesarsko
društvo Rog in Kolesarska zveza Slovenije
Miha Koncilija, profesor športne vzgoje, trener kolesarstva
Krožna proga v dolžini 400m

KOORDINATOR:
TEKMOVALNA PROGA:
POTEK TEKMOVANJA:
1.štart tekem za državno prvenstvo
kategorija:
število krogov
dolžina
pričetek
tekmovanja
START-CILJ:
PRAVICA NASTOPA:
TEKMOVANJE

Dečki / deklice
l.2011-2010
2
800 m

Dečki / deklice
l.2009-2008
3
1.200 m

Dečki / deklice
l.2007-2006
4
1.600 m

Tacen – policijski poligon
Vsi dečki in deklice rojeni 2006 in mlajši (v primeru kasnejšega vstopa
v OŠ izobraževanje lahko tudi letniki 2005)
Tekmovanje bo posamično. V posamični razvrstitvi bodo rezultati,
ločeni za licencirane in nelicencirane kolesarke in kolesarje.
Zaradi razmer z boleznijo COVID -19 in zagotovitve primernih razmer,
bomo glede na prijave določili štartne čase posameznih tekmovalk in
tekmovalcev, ki bodo razporejeni po šolah. (primer: OŠ ______, 5
tekmovalcev, ki so različnih kategorij, start prvega 8.00, drugega 8.02,
tretjega 8.04,…, naslednja OŠ bo zopet dobila razporeditve časov
njihov tekmovalcev) s tem bomo zagotovili, da ne bo prišlo do mešanja
med šolami. Vsi nastopajoči morajo dosledno upoštevati priporočila
NIJZja (varnostna razdalja, nošenje mask, razkuževanje rok).

OPREMA

Tekmovalci oziroma tekmovalke morajo imeti svoja kolesa (cestno,
gorsko, bmx). Za vsakega tekmovalca je obvezna ZAŠČITNA ČELADA.
Učenci in učenke na tekmovanju niso posebej zavarovani, zato
opozarjam mentorje, da morajo biti zavarovani v šoli.

REZULTATI

Rezultati bodo narejeni po končanem tekmovanju in bodo objavljeni na
spletnih straneh Zavoda za šport Planica in na družabnih omrežjih
Kolesarskega društva Rog (facebook) Medalje, prvi trije (3) najboljši
posamezniki oz. posameznice, bomo naknadno poslali na šole.

Kolesarsko društvo Rog

POTEK PROGE (skupna dolžina enega kroga: 400m)

START
CILJ

