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Kolesarski klub Pici Bici organizira nepodprto 
kolesarsko tekmo 

 

DUST LUST SOUTHEAST 

 

v soboto, dne 08.10.2016 ob 09:00 

pred kolesarsko trgovino Pici Bici, 
Celovška Cesta 50, 1000 lJUBLJANA 

 
 

URA ŠTARTA KATEGORIJA ČAS VOŽNJE 

09:00 1. Kategorija – cestno kolo / 

09:00 2. Kategorija – gorsko kolo / 

 

 
PRIJAVE 

Predprijave preko portala www.prijavim.se najkasneje do 05.10.2016 
do 23:59 ure. Na dan tekmovanja med 7:00 ter 8:00 uro zjutraj. 

ŠTARTNINA Predprijava – 6eur 
Na dan tekmovanja – 10eur 

PREVZEM ŠTEVILK Na dan tekmovanja v kolesarski trgovini Pici Bici med 7:00 ter 8:00 uro 
zjutraj. 

PISARNA DIRKE Kolesarska trgovina Pici Bici, Celovška cesta 50, 1000 Ljubljana 

 
KATEGORIJE 

1. Kategorija – cestno kolo, ciklokros, gravel grinder, endurance, 
potovalno kolo z gumami do 40c ter cestnim krmilom… 
2. Kategorija – gorsko kolo, hardtail MTB, AM, enduro, XC, fat bike… 
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MESTO OBJAVE 
REZULTATOV 

Na spletni strani www.dust-lust.com, nekaj dni po tekmovanju ko 
organizator preveri vse zabeležene gps sledi tekmovalcev.   

PODELITEV NAGRAD Najboljšemu iz vsake kategorije, 1 uro po prihodu skozi cilj. 

PRITOŽBE V pisarni tekmovanja, ob plačilu kavcije 25eur 

VODSTVO TEKMOVANJA IN 
INFORMACIJE 

Klemen Čepirlo: 040 332 263 
Marko Šajn: 051 226 166 , marko.sajn@pici-bici.com 

OSTALE DOLOČBE Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za 
nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim 
osebam. 

 
OPIS IN TRASA TEKMOVANJA 
 

Dust Lust je nepodprta kolesarska tekma po stranskih poteh in makadamih Slovenije. 
Tekmovalci se po neoznačeni trasi gibajo s pomočjo navigacijskih naprav ali 
predpripravljenih zemljevidov, z GPS zapisom poti pa na cilju dokažejo pristnost svoje 
vožnje. Ni vmesnih postaj, ni spremstva, ni pomoči. Kdor najhitreje prikolesari v cilj, 
je zmagovalec. 

Teden dni pred tekmo bo na spletu objavljena dokončna trasa, ki jo bodo morali 
tekmovalci natančno preučiti ter si jo prenesti v navigacijske naprave. Uporaba 
sledilne naprave je obvezna – naj bo to Garmin, pameten telefon ali karkoli drugega, 
gre namreč za edini dokaz udeležbe in upoštevanja pravil. 

Tekmuje se v dveh kategorijah in v vsaki kategoriji je eden zmagovalec. 
 
Dokončna trasa bo objavljena in na voljo za prenos na povezavi: http://dust-
lust.com/portfolio-items/dust-lust-southeast/  
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PRAVILA  

Pravila tekmovanja se nahajajo na povezavi: http://dust-lust.com/pravila-rules/ 
z njimi mora biti seznanjen vsak tekmovalec.  

 

UPORABNE INFORMACIJE 

Najbolj praktična lokacija za parkiranje avtomobilov na dan tekmovanja je parkirišče 
pred Halo Tivoli, nahaja se v bližini kolesarske trgovine Pici Bici, med vikendi pa je 
parkiranje brezplačno. 


