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BMX RACE LJUBLJANA 
ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO 

 

 

DATUM TEKMOVANJA: 
19. in 20. avgust 2017 

 
ORGANIZATOR: 
KD Rajd 

 
KRAJ: 
Ljubljana, Slovenija, BMX Park Ljubljana; lokacija: https://goo.gl/maps/SEjpD5nwKpE2 

 
DISCIPLINA: 
BMX race 

 

TEKMOVALNE KATEGORIJE: 

- U9 (-8) 

- U11 (9, 10) 

- U13 (11, 12) 

- U15 (13, 14) 

- U17 (15, 16) 

- 17+ 

- CRUISER, MTB* (tekmovalci z gorskimi kolesi vozijo skupaj v kategoriji Cruiser) 
 

AMATERJI: tekmovalec brez tekmovalne licence Kolesarske zveze Slovenije (KZS) lahko 
tekmuje le s člansko izkaznico KZS. Cena izkaznice katere znaša 10 €, naročite jo lahko tu: 
http://kolesarska-zveza.si/sl/clanstvo/kako-do-clanske-izkaznice/ ali na sami tekmi. 

- Amaterji MINI (predšolski otroci) 
- Amaterji U9 (-8) 
- Amaterji U13 (9-12) 
- Amaterji 13+ 
*Amaterji vozijo v svojih kategorijah ločeno od licenciranih tekmovalcev. 
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URNIK: 
 

Sobota, 19. 8. 2017 - BMX Ljubljana Open Race (mednarodna dirka) 

 
Prijave 12.00 – 13.00 

Prosti trening kategorije do vključno 12 let 13.00 – 13.30 
  Prosti trening kategorije od vključno 13 let   13.30 –  14.00   

Uradni trening kategorije do vključno 12 let 14.00 – 14.30 
Uradni trening kategorije od vključno 13 let 14.30 – 15.00 

Sestanek  15.10 – 15.20 

Začetek tekmovanja 15.30 

Razglasitev zmagovalcev 20 min po zaključku tekmovanja 
 
 

Nedelja, 20. 8. 2017 - BMX državno prvenstvo + odprto tekmovanje 
Prijave 9.00 – 10.00 

Uradni trening kategorije do vključno 12 let  10.00 – 10.30 
Uradni trening kategorije od vključno 13 let  10.30 – 11.00 

Sestanek 11.10 – 11.20 

Začetek tekmovanja 11.30 

Razglasitev zmagovalcev 20 min po zaključku tekmovanja 

 
*Uradni trening poteka s štartnimi vratci (razen za dirko B4X), ustavljanje na progi ni 
dovoljeno in obvezne so štartne številke na krmilu! 

 
PRIJAVE: 
Vsak tekmovalec se mora prijaviti na ustreznem prijavnem obrazcu in ga izpolnjenega poslati 

do srede 16. 8. 2017 na e-mail naslov info@kd-rajd.si 

Obrazec dobite na spletni strani https://www.kd-rajd.si/bmxraceljubljana  

Tekmovalcem, ki se bodo na dirko prijavili kasneje se za prijavo zaračuna dodatnih 5 EUR. 
 

Pri BMX-u so obvezne lastne štartne številke. V kolikor tekmovalec nima svoje številke, naj s e  
o tem  posvetuje z organizatorjem pred oddajo prijave! 

 

ŠTARTNINA:  
15 EUR (za U17, 17+), 20 EUR (brez predprijave). 
10 EUR (vse ostale kategorije), 15 EUR (brez predprijave). 
Članska izkaznica KZS (za amaterje) 10 EUR 

 

PLAČILO ŠTARTNINE SAMO PO PREDRAČUNU! 

Odjava od tekmovanja je možna do petka, 18. avgusta do 12.00. Tekmovalcu se štartnina vrne samo 

http://www.kd-rajd.si/
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v primeru, ko pri odjavi predloži zdravniško potrdilo. 

NAGRADNI SKLAD: 
 
Kategorija U17 (15 in 16 let) 
1. mesto: Pokal + 125 EUR 
2. mesto: Pokal + 50 EUR 
3. mesto: Pokal + 25 EUR 
 
 
Kategorija 17+ (17 let in več) 
1. mesto: Pokal + 500 EUR 
2. mesto: Pokal + 200 EUR 
3. mesto: Pokal + 100 EUR 

 

Vse nagrade so v bruto zneskih. Upravičencem se bodo nagrade nakazala na njihov TRR najkasneje v 

roku 30 dni po dirki, dolžnost upravičenca je, da organizatorju priskrbi vse potrebne podatke za 

nakazilo. Plačilo dohodnine bo izvedel organizator direktno, tekmovalec bo dobil plačan neto znesek.

http://www.kd-rajd.si/
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INFORMACIJE: 
Miha Jakopič 
telefon: 041 341 232 
e-mail: miha@kd-rajd.si 
 
Nastanitve: www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nastanitev 

Kampiranje na samem prizorišču ni mogoče! Vsi, ki bi želeli v bližini prizorišča kampirati nam to prosim 
javite na info@kd-rajd.si 

 
PRAVILA: 
- Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

- Državno prvenstvo in open race v nedeljo bosta potekala skupaj. 

- Tekmovalci bodo v vsak moto razporejeni naključno. 

- Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih 
  glavni sodnik do 15 min po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 15 €. 

- Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. 

- V času treningov in tekmovanja je zagotovljena zdravstvena služba. 

- Prireditelj si pridržuje pravico sprememb tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil. 

 
 
PRIZORIŠČE: 
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