
Vabljeni v Ajdovščino na četrto preizkušnjo B4X Inverted.si pokala Slovenije 2017. Dogodek bo 
potekal v sklopu letošnjega Kolesarskega festivala v Ajdovščini in ga organizira domači KK Črn Trn. 
B4X - Kolesarski dvoboj je disciplina, kjer se tekmovalci med seboj v parih pomerijo na izločilnih bojih. 
Tekmovanje poteka po urejenem poligonu, ki je dovolj širok za dva in ponuja možnosti za 
prehitevanja. Progo sestavljajo nagnjeni ovinki (bande), skoki in druge ovire narejene iz zemlje. 

Vabljeni tekmovalci in vsi, ki si želite ogledati ta atraktiven šport! Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno! 
Tekmujete lahko z katerimkoli kolesom in ne potrebujete nobene licence samo čelado in osebni 
dokument! 

RAZPIS 

NAZIV TEKMOVANJA: 

Dirka za pokal B4X Inverted.si 2017, kolesarski dvoboj AJDOVŠČINA 

LOKACIJA IN DATUM: 

Športni park Pale Ajdovščina 

Nedelja, 3. september 2017 od 13. ure dalje 

ORGANIZATOR: 

KK Črn Trn 

KATEGORIJE: 

U7 - U9 - U11 - U13 - U15 - U19 - Elite - Ženske 

ŠTARTNINA: 

ob predprijavi 10€, s prijavo na dan prireditve 15€ 

Štartnina se poravna na dan prireditve ob prevzemu štartne številke. Ob prijavi je potrebno priložiti 
licenco ali pa veljaven osebni dokument. Licenca ni potrebna in ni pogoj za nastop na tekmi. 

PREDPRIJAVE: 

Predprijave se do (vključno) četrtka, 30.8.2017 na www.prijavim.se 

URNIK: 

13.00-14.00 Prosti trening in prijave 

14.00-15.00 Uradni trening 

15.00 Kvalifikacije 

17.00 Finale 

 

 



NAGRADE: 

V vseh kategorijah praktične nagrade in pokal za prva 3 mesta. 

Podelitev bo potekala 15 min po finalu. 

KONTAKTNE OSEBE: 

Matjaž Jazbar - 041 586 063 

TEKMUJE SE PO PRAVILIH B4X LIGE: 

• Zavarovanje 

B4X liga ne nudi nezgodnega zavarovanja. Vsak tekmovalec mora imeti veljavno osebno zdravstveno 

zavarovanje. B4X ne odgovarja za materialno škodo povzročeno med kolesarskim dogodkom. 

• Osebni podatki 

Vsak tekmovalec mora pred kolesarskim dogodkom predložiti veljaven osebni dokument. Osebni 
podatki bodo uporabljeni za namene B4X lige in ne bodo posredovani tretji osebi. B4X liga lahko 

uporabi moje fotografije posnete na dogodkih in tekmovanjih za potrebe lastne promocije. 


