
 
 

 
 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
ENDURU 

SLOENDURO KAMNIK 
 
 
 
 
 
SloEnduro #5 | 2016 
 

Naziv dirke: Enduro Kamnik 
Datum dirke: 20. - 21. avgust 2016 
Kraj dirke: Kamnik center 
Organizator: KD Calcit Kamnik (Calcit Bike Team), Cankarjeva 3, 1241 Kamnik 
Kontakt organizatorja: 
Vodja tekme: Miha Spruk +386 41 932 021, spruck@gmail.com 
Vodja proge: Rok Traven +386 40 816 136, rok.traven.86@gmail.com 
www.calcit-bike.com 
 
 

  



Več o tekmi 
www.calcit-bike.com/enduro 
 
 

Prijave in startnina 
Prijave potekajo preko spletnega portala prijavim.se oz. preko obrazca na desni strani v tem razpisu. 
Prijava je zaključena, ko je dejansko plačana! Vsa navodila za plačilo so objavljena na spletni strani 
prijavim.se 

Rok za predprijave: 17.8.2016 
Startnina za tekmovalce v katerikoli kategoriji, znaša v primeru pred prijave (do 17.8.2016) 30,00 EUR, 
brez pred prijave pa 40,00 EUR. 
Tekmovalci brez licence lahko nastopajo ob predložitvi članske izkaznice KZS in lahko nastopajo le v 
kategoriji Hobi. 

Kot predprijava se upoštevajo le štartnine, ki so bile tudi v naprej plačane. Vse štartnine plačane na dan 
tekmovanja bodo obračunane po ceni 40,00eur. 

Tekmovalci, ki članske KZS še nimajo,  lahko v kategoriji HOBI tekmujejo le ob doplačilu članarine KZS v 
znesku 10€ (v kolikor se na tekmo prijavljajo prvič letos)*. Članarina velja celo leto. 

 * zavarovanje velja do 31.12.2016 in vključuje nezgodno zavarovanje, zavarovanje v primeru smrti in zavarovanje proti tretji osebi. 

 

PLAČILO ŠTARTNINE: Plačilo štartnine poteka preko portala prijavim.se v predprijavi (30,00eur). Plačila 
potekajo preko bančnega nakazila ali Paypala. Plačilo štartnine bo potekalo tudi na dan tekmovanja 
(40,00eur) ob prevzemu številk za tekmovalce. Takrat bo potekala tudi kontrola licenc. Tekmovalec na 
progo ne sme brez štartne številke! 

NAGRADNI SKLAD: Denarne in praktične nagrade, določene po kategorijah s pravilnikom slovenskega 
pokala. 

Kategorije 
ABSOLUTNA (združena – vse starosti) 

MLADINCI (1998 in mlajši) 

ČLANI (1997 do vključno 1987) 

MASTER 1 (1986 do vključno 1977) 

MASTER 2 (1976 in starejši) 

ŽENSKE (združena – vse starosti)  

HOBI (nedoločeno) 

Državno prvenstvo 

Enduro Kamnik bo hkrati tudi državno prvenstvo, zato bo vzporedno, poleg klasične SloEnduro 
razvrstitve potekala tudi razvrstitev po kategorijah za DP, in sicer: 

- v rezultatih za DP bodo uvrščeni le licencirani tekmovalci s slovenskim državljanstvom. Torej tujci in 
tekmovalci brez licenc v rezultatih DP niso uvrščeni, so pa normalno uvrščeni v SloEnduro rezultatih, kot 
nakazujejo zgornje kategorije. 

-*DP kategorije so sledeče: Mladinci; Amaterji; Elite; Master1; Master2; Ženske 



*pomembna razlika v primerjavi z SloEndurom je ta, da je kategorija "člani" razdeljena na Amaterje in 
Elite. Torej so vsi tekmovalci z Elite licenco (tudi tisti nad 30 let) uvrščeni v kategorijo Elite, tisti z licenco 
Amaterji, pa imajo svojo razvrstitev. 

 
 
Program tekmovanja 
 
 
Sobota 20.8.2016 
08.00 | Ogled prog  
15.00 – 17.30 | Prijave in prevzem štartnih številk 
18.00 | Prolog (Kamnik Center)  
*sobotni prolog šteje za tekmo SloEnduro serije 
20.00 | KamFest (www.kamfest.org/kamfest-2016/slo) 
 
Nedelja 21.8.2016 
08.00 – 10.00 | Prijave in prevzem štartnih številk 
9.30 | zbor tekmovalcev 
10.00 | štart prve etape 
16.00 | zaključek tekmovanja 
17.00 | zaključek in podelitev SloEnduro dela tekmovanja 
 

* Organizator si pridržuje pravice, da urnik s soglasjem tehničnega delegata tekme še spremeni! 
** Vsem tekmovalcem, ki se prologa ne bodo udeležili, bo dodeljen čas, ki ga bo dosegel tekmovalec v sredini vseh 
uvrščenih(če bo število tekmovalcev sodo, šteje čas zadnjega v prvi polovici uvrščenih). Prav tako bo ta čas dodeljen 
vsem, ki bodo uvrščeni v drugi polovici uvrščenih. 

  



Opis proge 
Štart tekmovanja bo tokrat v centru Kamnika, od koder se bodo tekmovalci podali proti Staremu gradu. 
Čakalo jih bo pet hitrostnih preizkušenj, ki bodo potekale na treh različnih trasah. Tekmovalci bodo prvo 
traso prevozili dvakrat zapored, enako bodo storili tudi z drugo traso. Tretja trasa se bo kot peta etapa 
vozila le enkrat in bo kot zaključna etapa dneva. 

V soboto zvečer bo za ogrevanje poskrbel še prolog, ki bo potekal v centru Kamnika. 

 

Prolog: Žale-Streliška dolžina 600 m, višinska razlika 150 m 

1. in 2. etapa: dolžina: 1.480 m, spust: 266 v.m., vzpon: 9 v.m. 

 

 

3. in 4. etapa: dolžina: 1.540 m, spust: 257 v.m., vzpon: 65 v.m. 

 

 



 

 

 

 

5. etapa: dolžina: 1.650 m, spust: 254 v.m., vzpon: 22 v.m. 

 

 

 

 

 

 

  

Prenočišča 
KAMP pod Skalo 

HOSTEL pod Skalo 

Pri Cesarju 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Splošna pravila 
 Dvig štartnih številk v prijavni službi ob predložitvi veljavne licence in plačilu startnine. 
 Tekmuje se po pravilih KZS in UCI, ter internim pravilnikom SloEnduro. 
 Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. 
 Nagradni sklad po pravilniku SloEnduro 
 Mesto objave rezultatov na prireditvenem prostoru, 30 min po končanem tekmovanju in na 

spletni strani www.sloenduro.com 
 Glavni sodnik: delegiran s strani sodniske organizacije Slovenije 
 Delegat SloEnduro: skrbi za to, da je vse v skladu s pravili in dogovori znotraj SloEnduro 

(številke, sponzorji, štartna mesta itd…) 
 Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala na štartno-ciljnem prostoru. Do starta-

proge in vseh etap bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati bo potrebno vse 
cestno prometne predpise. 

 S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, da tekmuje na lastno 
odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše 
prijavni obrazec). 

 Tekmuje se po pravilih UCI in določilih KZS pravilnika za Enduro 2015. 
 Sestanek vodij ekip bo pred začetkom tekmovanj, kot je navedeno v časovnici, na mestu 

prijav tekmovanja. 
 Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom. 
 Vožnja in ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano. 
 Obvezna je uporaba zaščitne čelade po pravilniku KZS za enduro (integralna na etapa, vsaj 

klasična kolesarska na transferjih). 
 Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih 

glavni sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20 €. 
 Zagotovljena je zdravstvena služba. 
 Na tekmi se bo uporabljal sistem za elektronsko merjenje časa. Tekmovalci so dolžni vrniti 

čipe oz. kartice, v nasprotnem primeru bo organizator obračunal strošek za izdelavo nove, ki 
znaša 40 € 

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

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

 Proga bo označena najmanj dan pred pričetkom tekmovanja in pripravljena za ogled. 
 Organizator lahko v primeru slabih vremenskih pogojev ali drugih nepričakovanih situacij, 

spremeni potek proge, dolžino in število etap, o čemer bo pravočasno obvestil tekmovalce. 
 Na trasi je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci na terenu. 
 Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno 

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

osebi. 
 Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na kolesih in kolesarski opremi. 
 Organizator bo poskrbel za okrepčevalnico ob progi, ki bo na voljo za vse udeležence 

tekmovanja. 



 Organizator si pridržuje pravico do spremembe urnika. 

 


