Številka: 6713-3/2021-20
Datum: 19. 5. 2022
Osnovnim šolam Ljubljane, Slovenije in izvajalcu
Zadeva: Razpis odprtega prvenstva osnovnih šol Ljubljane v kolesarski dirki na koloparku
Tekmovanje bo potekalo v četrtek, 2. 6. 2022, na Koloparku Nove Fužine 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.
Tekmovalna pravila za obe tekmovanji so objavljena v nadaljevanju razpisa.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si.
Prijave preko spleta so možne od 19. 5. (od 15.00) do 31. 5. 2022 (do 12.00).
Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 4607, 051 628 562

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa

Marko Kolenc
Sekretar – vodja oddelka

KOLESARJENJE NA KOLOPARKU
1. IZVAJALEC
Kolesarsko društvo Rajd, Stegne 23, Ljubljana
tel: 041 341 232
e-pošta: miha@kd-rajd.si
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA
Tekmovanje bo potekalo v četrtek, 2. 6. 2022 na Koloparku Nove Fužine. V primeru slabega vremena
se tekmovanje odpove ali prestavi.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol Ljubljane ter šol izven Ljubljane.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA

kategorije osnovne šole :
(1) Dečki in (2) deklice letnik 2013 in mlajši
(3) Dečki in (4) deklice letnik 2011in 2012
(5) Dečki in (6) deklice letnik 2009 in 2010
(7) Dečki in (8) deklice letnik 2007 in 2008
- Tekmuje se po Pumptrack pravilih Kolesarske zveze Slovenije.
- Tekmovanje se na čas, zmagovalec je tekmovalec ki ima najboljši čas izmed dveh ali treh voženj.
- Glede na število prijavljenih se organizator odloči ali bosta za končni rezultat izpeljani dve ali tri
vožnje.
5. PRIZNANJA
Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Podelitev bo ločena za ljubljanske šole
in ostale.
6. URNIK
9.00 – 9.30 ……. Prijave tekmovalcev
9.30 – 10.00 ……Trening (vse kategorije)
10.00……………Tekmovanje

7. DODATNA NAVODILA
Za vse je obvezna uporaba čelade. Priporočamo čelado, ki zaščiti celoten obraz. Kolo mora biti
tehnično brezhibno. Dovoljeno je nastopanje tudi s gorskimi kolesi.

