
 

 

4. GT-GARMIN BIKE 

DRŽAVNO PRVENSTVO 

ELIMINATOR 

 

DATUM: 16.8. 2014 

ORGANIZATOR: CALCIT BIKE TEAM 
PRIZORIŠČE: Kamnik, center (Google maps) 
DISCIPLINA: ELIMINATOR / XCE 
ŠTARTNINA:  
• Štartnine za posamezne kategorije v predprijavi do srede 13.8.2014 znašajo:  

o Do U17 10 € 
o Ostali 15 € 
o Poganjalčki brezplačno.  
- Tekmovalci brez licence lahko tekmujejo z enodnevno licenco, v kateri je zajeto tudi 
zavarovanje. Cena enodnevne licence je 22,00€. 
- Štartnina za prijave po 13.8.2014 znaša 20€. 

• Tekmovanje bo del festivala Kamfest. Takoj po tekmovanju bo na Malem gradu koncert 
Laibachov, zato pričakujemo živahno dogajanje in veliko gledalcev. Program: 
http://www.kamfest.org/kamfest-2014/slo/ 

Prijave do srede 13.8.2014 do 24ih prek aplikacije: www.prijavim.se  

Prijave so možne na dan prireditve ob doplačilu 5€ zaradi pozne prijave. 
Ekipe, ki si želijo rezervirati prostor za parkiranje in postavitev klubskih šotorov, naj 
do petka 8.8.2014 pišejo na naslov: info@calcit-bike.com  

 
 

ČASOVNICA:  

14.30 - 16.00 Prijave (predprijavljeni in prijave na dan tekmovanja)  
15.30 - 16.15 Trening, ogled proge (brez nameščene štartne številke ogled ne bo mogoč)  

16.00 Sestanek vodij ekip pri prijavni službi  
16.15 Razlaga pravil tekmovanja vsem tekmovalcem  
16.30 Kvalifikacije  
17.30 Otroška dirka s poganjalčki (prilagojena in skrajšana proga)  
17.45 Uradna otvoritev tekmovanja  
18:15 Začetek finalnih voženj na izločanje:  



 

 

o 1/8 FINALA  
o 1/4 FINALA   
o 1/2 FINALE  
o MALI FINALE in FINALE  

- Mali finale U13,  
- Veliki Finale U13,  
- Mali finale U17,  
- Veliki Finale U17,  
- Mali finale ŽENSKE,  
- Mali finale MOŠKI, 
- Veliki Finale ŽENSKE, 
- Veliki Finale MOŠKI  

Podelitev takoj po končanih finalih  
Mesto objave uradnih rezultatov: na prireditvenem prostoru, 15min po končanem tekmovanju. 

VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE: 

CIRIL GRKMAN (direktor tekmovanja –  tel: 031 385 079) 
PRIMOŽ BABNIK  (tel: 031 673 252) 
Naslov organizatorja:  Cankarjeva cesta 3, 1241 Kamnik; Slovenija. 
e-mail: info@calcit-bike.com  
web: http://calcit-bike.com/  
GLAVNI SODNIK: sodniki KZS 
DELEGAT: Miha Jakopič 
Podelitve se morajo VSI tekmovalci udeležiti v klubskih dresih! 

NAGRADNI SKLAD:  

V denarni sklad za gre 60% vseh plačanih štartnin. Denarne nagrade se izplača  
najboljšim v kategoriji ELITE M:  

• 1.mesto: 45% denarnega sklada  

• 2.mesto: 25% denarnega sklada  

• 3.mesto: 15% denarnega sklada  

• 4.mesto: 10% denarnega sklada  

• 5.mesto: 5% denarnega sklada  
Bogate praktične nagrade za najboljše v ostalih kategorijah. 
NASTANITEV: 

• Udeleženci XCE Kamnika lahko koristijo prenočišča: 
http://www.hotelkamnik.si/sl/, http://www.hostel-kamnik.si/  
OSTALO: 

• Plačilo startnine je možno gotovinsko na dan prireditve v prijavni službi, ki bo odprta od 14:30 dalje 
na štartno-ciljnem prostoru.  

• Za državne naslove tekmujejo samo tekmovalci z veljavnimi letnimi licencami in so državljani 
Slovenije. 

• Na dan tekmovanja so prijave 5 EUR višje (štartnina). 



 

 

• Na dan tekmovanja mora vodja ekipe v prijavni službi plačati za vse prijavljene tekmovalce, tudi 
tiste, ki niso prisotni ali ne bodo tekmovali, razen v primeru da predloži zdravniško potrdilo, ki se 
nanaša na dotičnega tekmovalca/tekmovalko.  

• Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo prevzame vodja oz. spremljevalec ob 
predložitvi veljavnih licenc za celotno ekipo. 

• Do štarta - proge bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati bo potrebno cestno 
prometne predpise.   

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

• Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK za 2014. 
• Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano. 

• Obvezna je uporaba zaščitne čelade. 
• 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. 
• 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. 
• V primeru premajhnega števila tekmovalcev v posamezni kategoriji si pridružujemo pravico 

združevanja kategorij.  

 

OPIS PROGE : 

C cca 700m - ravninska proga bo popestrena s preprostimi ovirami (šikane, stožci, 

preskok nizkih ovir,…),  

C Proga bo zaščitena in prisotno bo veliko redarjev,  

C Dirka bo organizirana v skladu z UCI/KZS pravili,  

C Trasa...klik! 

 


