BMX RACE LJUBLJANA
ALPE ADRIA CUP
DATUM TEKMOVANJA:
18. in 19. APRIL 2020

ORGANIZATOR:
Kolesarsko društvo Rajd

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

DISCIPLINA:
BMX race

KATEGORIJE CHALLENGE:
Dečki -8
Dečki 9, 10
Dečki 11, 12
Fantje 13, 14
Fantje 15, 16
Moški 17+
Cruiser -29
Cruiser 30+

AMATERSKE KATEGORIJE:
Amaterji 5,6*
Amaterji 7,8,9*
Amaterji10,11,12
*Tekmovalci brez tekmovalne licenc KZS morajo ob prijavi na dirko ali pred dirko urediti in plačati še člansko
izkaznico Kolesarske zveze Slovenije, ki vsebuje potrebno zavarovanje.

18 -19 A PRIL

URNIK:
Sobota, 18. 4. 2020 – BMX Race Ljubljana / Alpe Adria cup
Prijave
Trening brez vrat za kategorije do vključno 12 let
Trening brez vrat za od vključno 13 let
*Trening z vrati za kategorije do vključno 12 let
*Trening z vrati za kategorije od vključno 13 let
Sestanek
Začetek tekmovanja
Razglasitev zmagovalcev

10:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:10 – 14:20
14:30
20 min po zaključku tekmovanja

NEDELJA, 19. 4. 2020 – BMX Race Ljubljana / Alpe Adria cup
Prijave
*Trening z vrati za kategorije do vključno 12 let
*Trening z vrati za kategorije od vključno 13 let
Sestanek
Začetek tekmovanja
Razglasitev zmagovalcev

10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:10 – 12:20
12:30
20 min po zaključku tekmovanja

* V času treninga s štartnimi vrati ustavljanje ni dovoljeno, štartne številke na krmilu so obvezne.

PRIJAVE:
Vsak tekmovalec se mora prijaviti na ustreznem prijavnem obrazcu in ga izpolnjenega poslati do ponedeljka
13. 4. 2020 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.

ŠTARTNE ŠTEVILKE IN STRANSKE ŠTEVILKE:
Vsak tekmovalec mora imeti na krmilu lastno štartno številko in stransko številko na kolesu.
V kolikor tekmovalec nima svoje številke, naj se o tem posvetuje z organizatorjem pred oddajo
prijave!

VODENJE DIRKE IN TRANSPONDERJI:
Za vodenje dirke in obdelavo rezultatov se bodo uporabljali transponderji in posebna programska oprema v
skladu s UCI pravili, Part 6/2019, 6.1.029. Transponderje bodo tekmovalci prejeli ob prijavi.
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ŠTARTNINA:
10 EUR za vse kategorije (Alpe Adria in Slovenski Pokal)
PLAČILO ŠTARTNINE SAMO PO PREDRAČUNU!

Odjava od tekmovanja je možna do petka, 17. aprila do 12.00. Tekmovalcu se
štartnina vrne samo v primeru, ko pri odjavi predloži zdravniško potrdilo.
PROSTOR ZA EKIPE:
Prostor za ekipe bo organiziran v bližini BMX proge. Vsaka ekipa mora prostor za ekipo rezervirati na
info@kd-rajd.si najkasneje do 15.4.2020. Maksimalen prostor, ki ga ekipa lahko rezervira je 3x6m za šotor,
poleg tega prostora lahko parkira še eno vozilo.

PARKIRANJE:
Brezplačno parkiranje je možno v bližini proge (100 – 200m). Mesta z možnostjo brezplačnega parkiranja so
označena na mapi prizorišča. Na teh parkirnih mestih je kampiranje prepovedano!

NAGRADNI SKLAD (na posamezno dirko):
Kategorija Fantje 15 in 16 let
1. mesto: Pokal + 100 EUR
1. mesto: Pokal + 50 EUR
1. mesto: Pokal + 30 EUR
1. mesto: Pokal + 20 EUR
1. mesto: Pokal + 10 EUR
Kategorija Moški 17
1. mesto: Pokal + 500 EUR
1. mesto: Pokal + 250 EUR
1. mesto: Pokal + 110 EUR
1. mesto: Pokal + 50 EUR
1. mesto: Pokal + 30 EUR
Ostale nagrade se podelijo po pravilniku Alpe Adria in Slo pokala.
Vse nagrade so v bruto zneskih. Upravičencem se bodo nagrade nakazala na njihov bančni račun
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.
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Nastanitve:
Za nastavitve v Ljubljani obiščite:
https://www.visitljubljana.com/en/visitors/plan-your-visit/accommodation/

KAMPIRANJE:
Kampiranje bo mogoče v bližini BMX proge samo za kamp prikolice in kamperje. Kampiranje v šotorih ni
dovoljeno. Na kampirnem mestu ni vode, tušev ali elektrike. Vsi ki bi želeli koristiti tuše ali vodo v bližnjem
športnem centru, to lahko storite za ceno 10 EUR na osebo.
Uradna in urejena mesta za kampiranje v Ljubljani najdete na tej povezavi
https://www.visitljubljana.com/en/visitors/travel-information/getting-around/parking/
Za kampiranje v bližini BMX proge je potrebna prijava na info@kd-rajd.si

PRAVILA:
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
Tekmovanje poteka po BMX pravilih navedenih v nacionalnem pravilniku Kolesarske zveze Slovenije in
pravilniku Alpe Adria. V primeru, da ta dva pravilnika ne urejata nastalih situacij velja pravilnik UCI.
Organizator ne sprejema odgovornosti za morebitno krajo koles ali poškodovanje tuje lastnine ki jo v času
prireditve stori tretja oseba.
Pritožbe glede rezultatov 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.

INFORMACIJE:
Miha Jakopič
Telefon: +386 41 341 232
E-mail: miha@kd-rajd.si
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PRIZORIŠČE:

PROSTOR ZA EKIPE
REGISTRACIJE
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