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DRŽAVNO PRVENSTVO V PUMP TRACKU 
& 

B4X LJUBLJANA 
 

 

 

DATUM TEKMOVANJA: 
PETEK, 18. 9. 2020 

 

ORGANIZATOR: 
Kolesarsko društvo Rajd 

 

KRAJ: 
Ljubljana, Slovenija, KoloPark Nove Fužine, LOKACIJA 

 

DISCIPLINA: 
Pump track, B4X, Pumpaj Slovenija 

 

KATEGORIJE: 
- Dečki U7 
- Dečki U9 
- Dečki U11 
- Dečki U13 
- Fantje U15 
- Mlajši mladinci U17 
- Mladinci U19 
- Ženske (mladinke U19 in Elite) 
- Moški Elite 
- Master 

 

Tekmovalci in tekmovalke, ki tekmujejo brez licenc KZS, nastopajo v svoji starostni kategoriji 
skupaj z ostalimi licenciranimi tekmovalci. Tekmovalci brez licenc ne morejo postati državni 
prvaki v svoji kategoriji.  
 
Da je kategorija uradna, potrebuje najmanj 4 tekmovalce. Če jih je manj, se kategorija 

združi s kategorijo višje. Podelitev se naredi ločeno. 

 

SISTEM TEKMOVANJA: 
Tekmovanje je sestavljeno iz kvalifikacijske vožnje in izločilnih bojev.  
 
 

https://www.google.si/maps/place/Kolopark+(Pump+Track)+Fu%C5%BEine/@46.0519813,14.5616434,17.04z/data=!4m8!1m2!2m1!1skolopark+nove+fu%C5%BEine!3m4!1s0x476533a4ca92c6c3:0xf1609c1d2a83f4b2!8m2!3d46.0525606!4d14.5620529?hl=en
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Kvalifikacije se izvedejo z eno vožnjo posameznega tekmovalca, ki se jo opravi z letečim 
štartom. Leteči štart: Tekmovalec pridobi hitrost, čas prične teči, ko tekmovalec prečka 
štartno/ciljni senzor za merjenje časa. Čas se ustavi, ko tekmovalec ponovno prečka senzor. 
 
Vrstni red štartov voženj na čas poteka po kategorijah od najmlajših do najstarejših. 

 
Vrstni red kvalifikacij se določi na podlagi najhitrejšega kroga.  

- Najhitrejših 32 tekmovalcev v kategoriji se uvrsti v vožnje na izpadanje. 
- Če je v kategoriji manj kot 32 tekmovalcev, se v vožnje na izpadanje uvrsti 16 

tekmovalcev. 
- Če je v kategoriji manj kot 16 tekmovalcev, se v vožnje na izpadanje uvrsti 8 

tekmovalcev. 
- Če je v kategoriji manj kot 8 tekmovalcev, se v vožnje na izpadanje uvrstijo 4 

tekmovalci. 
 
V izločilnih bojih se: 
- Dva tekmovalca pomerita med seboj v ločenih vožnjah na isti progi. 
- Prvi štarta tekmovalec s počasnejšim kvalifikacijskim časom oziroma slabšim časom iz 
prejšnjega kroga tekmovanja. 
- Vsak tekmovalec ima na voljo le eno vožnjo. 
- Tekmovalec s hitrejšim časom se uvrsti v naslednji krog tekmovanja. 
 
Razpored tekmovalcev oziroma pari za vožnje v izločilnih bojih se določijo glede na njihovo 
uvrstitev iz kvalifikacij, najhitrejši tekmovalec iz kvalifikacij se pomeri s najslabšim iz kvalifikacij 
znotraj kategorije. 
 
Hitrejši od tekmovalcev v izločilnem boju, napreduje v naslednji krog tekmovanja. V zadnjem 
finalnem krogu se najhitrejša tekmovalca pomerita za prvo mesto. 
 
Drugouvrščena tekmovalca iz polfinala se pomerita v malem finalu za tretje mesto v 
tekmovanju.
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URNIK: 
 

PETEK, 18. 9. 2020 – PUMP TRACK DP LJUBLJANA / B4X LJUBLJANA  

 
Prijave 13.00 – 14.00 

Prosti trening za kategorije dečkov do vključno fantov U15 14.00 – 14.30 
  Prosti trening za v vse ostale kategorije  14.30 – 15.00   

Kvalifikacije  15.00 – 16.00 

Začetek tekmovanja 16.00 

Razglasitev zmagovalcev    20 min po zaključku tekmovanja 
 

 
PRIJAVE: 
Vsak tekmovalec se mora prijaviti prek spletne strani prijavim.se najkasneje do srede, 16. 9. 2020. 

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

 

ŠTARTNE ŠTEVILKE: 
Tekmovalec ima lahko na krmilu lastno štartno številko. V kolikor tekmovalec nima svoje 
številke, mu jo bo priskrbel organizator na dan dirke! 

 
ŠTARTNINA:  
10 EUR za vse kategorije, v primeru pozne prijave štartnina znaša 15 EUR. 
PLAČILO ŠTARTNINE JE MOŽNO SAMO PO PREDRAČUNU! 

Odjava od tekmovanja je možna do četrtka, 17. 9. 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 KoloParka Nove Fužine. Vsaka ekipa mora prostor za ekipo 

rezervirati na info@kd-rajd.si najkasneje do 16. 9. 2020. Maksimalen prostor, ki ga ekipa lahko 

rezervira je 3x6 m za šotor.  

 

PARKIRANJE: 

Brezplačno parkiranje je možno v bližini KoloParka na javnih parkiriščih.  

 

 

 

NAGRADNI SKLAD  

http://www.prijavim.se/
mailto:info@kd-rajd.si
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Udeleženci prejmejo medalje in praktične nagrade. Zmagovalec (licenciran tekmovalec/ka) 
kategorije Mladinci, Elite, Master in Ženske prejmejo tudi majice državnega prvaka.  

 
PRAVILA: 
- Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

- Tekmovanje poteka po Pump track pravilih navedenih v nacionalnem pravilniku Kolesarske zveze 
Slovenije in pravilih B4X lige. 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 10 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. 

 

PREPRIČITEV ŠIRJENJA VIRUSA SARS-CoV-2: 
- Prireditev bo potekalo v skladu s smernicami NIJZ, zato je za vse udeležence in obiskovalce 
obvezno dosledno upoštevanje Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke ter drugih priporočil. 
- Tekmovanja se lahko udeležijo le zdravi športniki, brez znakov okužbe dihal (kašelj, kihanje, 
izcedek iz nosu, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v žrelu, vročina, glavobol) ali driske. Za 
tekmovalce  bo obvezen podpis izjave o zdravstvenem stanju. 
- Organizator bo priskrbel dostop do razkužil na več mestih. 
- Nošenje maske je priporočeno in obvezno v primeru, ko varnostne razdalje (1,5 – 2 m) ni mogoče 
vzdrževati. 

 
INFORMACIJE: 
Miha Jakopič 
telefon: 041 341 232 
e-naslov: miha@kd-rajd.si 

 

mailto:miha@kd-rajd.si

