BMX RACE LJUBLJANA
UCI CLASS 1 in ALPEADRIA CUP
DATUM TEKMOVANJA:
15. in 16. junij 2019
ORGANIZATOR:
KD Rajd
KRAJ:
Ljubljana, Slovenija, BMX Park Ljubljana; lokacija: https://goo.gl/maps/SEjpD5nwKpE2
DISCIPLINA:
BMX race
CHALLENGE KATEGORIJE:
- U9 (-8)
- U11 (9, 10)
- U13 (11, 12)
- U15 (13, 14)
- U17 (15, 16)
- 17+
- CRUISER
Na tekmovanju lahko nastopajo le tekmovalci z veljavno tekmovalno licenco.
CHAMPIONSHIP KATEGORIJE(UCI C1):
▪ MLADINCI (17 let in 18 let)
▪ MLADINKE (17 let in 18 let)
▪ MOŠKI ELITE (19 let in več)
▪ ŽENSKE ELITE (19 let in več)

URNIK:
Sobota, 15. 6. 2019 – BMX Race Ljubljana / AlpeAdria cup
Prijave
Prosti trening kategorije do vključno 12 let
Prosti trening kategorije od vključno 13 let
Uradni trening kategorije do vključno 12 let
Uradni trening kategorije od vključno 13 let
Sestanek
Začetek tekmovanja
Razglasitev zmagovalcev

12.00 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.10 – 15.20
15.30
20 min po zaključku tekmovanja

Nedelja, 16. 6. 2019 - BMX Race Ljubljana UCI Class 1 / AlpeAdria cup
Prijave
Trening za challenge kategorije do 12 let
Trening za challenge kategorije nad 13 let in championship Ženske in
Mladinke
Trening za championship kategorije Moški Elite in Mladinci

9:00 - 10:00
10:00 - 10:30

Trening s štartnimi vrati za challenge kategorije do 12 let
Trening s štartnimi vrati za challenge kategorije nad 13 let in
championship kategorije Ženske in Mladinke
Trening s štartnimi vrati za kategorije Moški Elite in Mladinci
Sestanek vodij ekip
Dirka
Podelitev nagrad 20min po zaključku tekmovanja

11:30 - 12:00

10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:15 - 13:30
14:00

*Uradni trening poteka s štartnimi vrati, 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 12. 6. 2019 na e-mail naslov info@kd-rajd.si
Obrazec dobite na spletni strani www.bmxraceljubljana.si
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:
10 EUR za vse challenge kategorije (AlpeAdria Cup & Slovenian Cup)
30 EUR za vse mladinske kategorije (UCI C1)
50 EUR za vse elite kategorije (UCI C1)
PLAČILO ŠTARTNINE SAMO PO PREDRAČUNU!
Odjava od tekmovanja je možna do petka, 14. junija do 12.00. Tekmovalcu se štartnina vrne samo v
primeru, ko pri odjavi predloži zdravniško potrdilo.

NAGRADNI SKLAD:
CHAMPIONSHIP KATEGORIJE (UCI C1): Denarne nagrade se podelijo v skladu z UCI pravilnikom.
Celoten nagradni sklad za championship kategorije je 4.624 EUR (UCI Group 2).
CHALLENGE KATEGORIJE: Denarne nagrade se podeli v skladu z AlpeAdria pravilnikom. Celoten
nagradni sklad za championship kategoriji U17 (fantje 15-16) in Moški 17+ je 200 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.

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.
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.

-

KAMPIRANJE
-

Kampiranje na prizorišču je možno, ob vnaprejšnji rezervaciji prostora.
Kampiranje je brezplačno, uporaba tušev ob tenis igriščih, se plača 5 € po osebi za celotni
vikend tekmovanja.
Šotorjenje ni dovoljeno, izključno avto kamperji.
Dostop do tušev, bo možen od 7:00 do 23:00 ure.

PRIZORIŠČE:

