
 

Organizator CALCIT BIKE TEAM objavlja razpis za tekmovanje v gorsko 

kolesarskem enduru: 

SloEnduro #6 
 
 
 
 

 

Enduro Kamnik, Dirka 
za sneto s'kero 

Datum dirke: 30.8.2014 in 31.8.2014 

Kraj dirke: Kamnik, center dogajanja bo pri gostišču pod Skalo…klik za Google maps!!! 

Organizator, vodstvo 
tekmovanja in 
kontakt 
 

KD Calcit Kamnik (Calcit bike team), Cankarjeva 3, 1240 Kamnik  
Vodja tekme: Miha Spruk, 041-932-021, spruckmi@gmail.com ; 

Vodja tras: Rok Traven, rok.traven.86@gmail.com ; 040-816-136 

www.calcit-bike.com  

Kontakt SloEnduro www.sloenduro.com  

Enduro Kamnik, Dirka za sneto s'kero bo dvodnevno tekmovanje, ki bo štelo za Sloenduro serijo. V soboto 
bo potekal prolog v bližini gostišča Pod Skalo, v nedeljo pa štiri etape v okolici hribovja pod Starim Gradom. 
Nedeljski štart in cilj bosta tako kot v soboto pri gostišču Pod Skalo.  

Prijave in štartnina 

Prijave na tekmo preko: www.prijavim.se  
Štartnina ob predprijavi: 25,00€ 
Rok za predprijave je sreda 27.8.2014 do 19.00 ure. Prijave po tem roku so 
mogoče ob plačilu štartnine v višini 30,00 €  
Tekmovalci brez licence lahko tekmujejo le ob dodatnem plačilu enodnevne licence 
22€, ki zajema dvodnevno zavarovanje proti tretjim osebam. 
 
Klubi, ki želite postaviti klubske šotore in kombije v za ekipe rezerviranem prostoru, 
nam dimenzijo prostora (dolžina x širina) pošljite na mail evica6@gmail.com  
najkasneje do srede 27.8.2014. 

Program tekmovanja 
 
(primer je desno) 

Sobota 30.8.2014.: 
- 9.00 do 15.00 ogled etap 
- 16.00 do 18.00 prijave 
- 16.00 do 18.00 trening prologa 
- 17.45 sestanek (breafing) 
- 19.00 do 21.00 prolog 
- 21.30 podelitev 
- 22.00 Enduro Party 

Nedelja 18.5.: 
- 9.00 do 10.00 prijave 
- 9.45 sestanek (breafing) 
- 10.00 štart prvega tekmovalca 
- 16.15 predviden prihod 

tekmovalcev v cilj 
- 17.00 podelitev 
 

https://maps.google.com/maps?q=46.227468,14.619764&ll=46.227364,14.619702&spn=0.00295,0.006877&num=1&t=h&z=18
mailto:spruckmi@gmail.com
mailto:rok.traven.86@gmail.com
http://www.calcit-bike.com/
http://www.sloenduro.com/
http://www.prijavim.se/
mailto:evica6@gmail.com


 

Kategorije 

 Skupna kategorija (Absolutno) 
 MLADINCI (1996 in mlajši) 
 ČLANI (1995 do vključno 1985) 
 MASTER 1 (1984 do vključno 1975) 
 MASTER 2 (1974 in stareši) 
 ŽENSKE 
 KATEGORIJE PROMO – tekmovanje namenjeno »XC« kolesom. V 

kategoriji promo je možno dirkati s klasičnimi čeladami, brez dodatne 
zaščitne opreme. Dirko bodo sestavljali: prolog in dve lažji etapi (tretja in 
četrta): 

 Moški do 17 let 

 Ženske do 17 let 

 Moški do 30 let 
 Ženske do 30 let 
 Moški nad 30 let 

 Ženske nad 30 let 

Pravila Tekmuje se po pravilih UCI in KZS za enduro, ter SloEnduro pravilniku. 

Opis proge 
 

V soboto:  
Prolog pri gostišču Pod Skalo. 
 
V nedeljo:  
1. etapa Špica – Zdravstveni dom Kamnik 
 
2. etapa Špica – Gostišče Pod Skalo (bivša DH Kamnik proga)  
 
3. etapa Špica – Zdravstveni dom Kamnik  
 
4. etapa Špica – Gostišče Pod Skalo (bivša DH Kamnik proga) 
 
Ca. 1200 v.m. spusta v skupni dolžini ca. 21 km. 
 
Dostop od štarta do pričetka do štarta etap…klik!!! 

  

 
Trening 
 

 
Ogled na trasi je uradno dovoljen le v soboto 30.8.2014 med 9.00 in 15.00. Za 

dodatne informacije o trasah kontaktirajte Roka Travna: 

rok.traven.86@gmail.com . Shuttle za trening si morajo tekmovalci 

organizirati sami. Trening na progi se v kateremkoli terminu izvaja na 

lastno odgovornost. 

Trasa prologa bo označena v soboto, 30.8.2014. Trase etap bodo označene od 
srede, 27.8.2014 naprej.  
 

Prenočišča 

Naslovi in kontakti za prenočišča: 
 

1. Hostel Kamnik je lociran tik ob štartu: info@hostel-kamnik.si; 
http://www.hostel-kamnik.si/  

 
2. Camp Kamnik je ravno tako lociran tik ob štartu (cena: 

5€/osebo/noč) 
 

3. Za več informacij se obrnite na: http://www.kamnik-tourism.si  
 

Info  
www.calcit-bike.com  

http://www.sloenduro.com/ 
 

  

https://maps.google.com/maps?saddr=46.227546,14.620045&daddr=46.219678,14.62158&hl=sl&ll=46.221237,14.620485&spn=0.023605,0.055017&sll=46.219465,14.619087&sspn=0.023606,0.055017&geocode=FVpgwQIdjRXfAA%3BFZ5BwQIdjBvfAA&t=h&mra=mrv&z=15
mailto:rok.traven.86@gmail.com
mailto:info@hostel-kamnik.si
http://www.hostel-kamnik.si/
http://www.kamnik-tourism.si/
http://www.calcit-bike.com/
http://www.sloenduro.com/


 

Splošne določbe:  
 

- 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, 30min po končanem tekmovanju in na spletni 

strani sloenduro.com 
- Glavni sodnik:   
- Delegat SloEnduro:  Skrbi za to, da je vse v skladu s pravili in dogovori znotraj SloEnduro (številke, 

sponzorji, štartna mesta itd…) 
- Dan pred tekmovanjem ter 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 2014. 
- 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 40,00eur 
- 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. 
 
*Tekmovalci v kategoriji Promo, ki dirkajo na lažjih etapah smejo uporabljati klasično čelado. 
 

 



 

Trase etap v sliki: 

 

Vse etape: 

 

 



 

 

 

 



 

Prva in tretja etapa: 

 

 



 

Druga in četrta etapa: 

 


