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   BMX LJUBLJANA, DRŽAVNO PRVENSTVO IN OPEN RACE
  DATUM TEKMOVANJA: 

23. julij 2016 
  ORGANIZATOR: 

KD Rajd 
  KRAJ: 

Slovenija, Ljubljana, BMX Park Ljubljana  DISCIPLINA: 
BMX race 

  TEKMOVALNE KATEGORIJE: - U9 ( -8) 
- U11 (9, 10) 
- U13 (11, 12) 
- U15 (13, 14) 
- U17 (15, 16) 
- 17+   CRUISER, MTB*  MTB tekmovalc AMATERJI (tekmovalec brez tekmovkatere znaša 10€, člansko izkaznico lahko naročite tu: http://kolesarskaclanske-izkaznice/ ali na sami tekmi - Amaterji MINI (predšolski 

- Amaterji U9 (-8) 
- Amaterji U13 (9-12) 
- Amaterji 13+  *Amaterji vozijo v svojih kate 
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LJUBLJANA, DRŽAVNO PRVENSTVO IN OPEN RACE

Ljubljana, BMX Park Ljubljana  

ORIJE: 

lci vozijo skupaj v kategoriji Cruiser 
movalne licence KZS, lahko tekmuje le s člansko izkaznico KZS , člansko izkaznico lahko naročite tu: http://kolesarska-zveza.si/sl/clanstvo/kakoizkaznice/ ali na sami tekmi) 

lski otroci) 

egorijah.  
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le s člansko izkaznico KZS cena zveza.si/sl/clanstvo/kako-do-
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  URNIK:  Sobota,  23.7 .2016  Državno prvenstvo
 Prijave 
Prosti trening kategorije   Prosti trening kategorije 
Uradni trening kategorijeUradni trening kategorije
Sestanek 
Začetek tekmovanja 
Razglasitev zmagovalcev    *Uradni trening poteka s  obvezne so štartne števil PRIJAVE: Vsak tekmovalec se mora prijga izpolnjenega poslati do sre Pri BMX-u so obvezne lastne štartneo tem  posvetuje z organizatorjem

  ŠTARTNINA:  
15 EUR ( za U17, 17+), 20 EUR (b10 EUR ( vse ostale kategorije ), 1Članska izkaznica KZS (za amaterje)  PLAČILO ŠTARTNINE na PRIJAVN
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Državno prvenstvo + Open Race 
 13

 do vključno 12 let 14ategorije  od  vključno  13 let   14
rije do vključno 12 let 15rije od vključno 13 let 15

 16
 1

 20 min po zaključku

s štartnimi vratci, ustavljanje na progi ni dovoobvezne so štartne številke na krmilu! 

rijaviti na ustreznem prijavnem obrazcu (imatede 20.7.2016 na e-mail naslov info@kd-rajd.si
štartne številke. V kolikor tekmovalec nima svorjem pred oddajo prijave! 

brez pred prijave). 15 EUR (brez pred prijave). Članska izkaznica KZS (za amaterje) 10 EUR  
AVNEM MESTU! 
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13.00 – 14.00 
4.00 – 14.30 4.30 –  15.00   
5.00 – 15.30 5.30 – 16.00 
6.10 – 16.20 
16.30 
u tekmovanja 

i, ustavljanje na progi ni dovoljeno in 

te ga v priponki) in rajd.si  
voje številke, naj s e  
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  INFORMACIJE: 
Miha Jakopič TEL: 041 341 232 e-mail: miha@kd-rajd.si 

  PRAVILA: 
- Tekmovalci tekmujejo na lastno
- Open Race in državno prvenstvo bosta potekala skupaj
- V motih in izločilnih bojih bo v skupini nastopalo največ 6 tekmovalcev.
- Tekmovalci bodo v vsak moto razporejeni naključno.
- Pritožbe bo sprejemala tekmov  glavni sodnik do 15 min po obja
- Prireditelj ne odgovarja za posled
- Zagotovljena je zdravstvena služb
- Prireditelj si pridržuje pravico spre
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o odgovornost. 
prvenstvo bosta potekala skupaj. 

in izločilnih bojih bo v skupini nastopalo največ 6 tekmovalcev. 
movalci bodo v vsak moto razporejeni naključno. 

kmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikomjavi rezultatov ob plačilu kavcije 15€. 
sledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu
užba. 
sprememb tega razpisa, o čemer bo udeležence prav
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om, sprejema jih 
alcu ali tretji osebi. 

eležence pravočasno obves


