
 

Organizator KD CALCIT  objavlja razpis za tekmovanje 
v gorsko kolesarskem Enduro4Fun 

SloEnduro #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enduro Kamnik 

 

Dirka za sneto 

skero 

Datum dirke 18.4.2015 
Kraj dirke Kamnik, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra  

 
Organizator,  
vodstvo tekmovanja 
in kontakt 
 

 
KD Calcit Kamnik (Calcit Bike Team), Cankarjeva 3,1241 Kamnik,  
www.calcit-bike.com 
Vodja tekme: Miha Spruk 041 932 021, spruck@gmail.com 
Vodja proge: Rok Traven 040 816 136, rok.traven.86@gmail.com 
 

Kontakt SloEnduro www.sloenduro.com  
 
Enduro Kamnik - dirka za sneto skero bo potekal v Kamniku, pri šolskem centru z dvema različnima 
etapama. 
 

Prijave in štartnina 

 
Prijave na tekmo preko: www.prijavim.se  
Štartnina ob predprijavi: 16 €. 
Rok za predprijave je 15.4.2015.  
Prijave po tem roku so mogoče ob plačilu štartnine 20 €.  
Tekmovalci brez licence lahko tekmujejo le ob plačilu članske izkaznice 
Kolesarske zveze Slovenije*, ki znaša 22 € in tekmujejo v kategoriji hobi. 
Prijave bodo potekale prek spletnega portala prijavim.se 
Pravila za prijave: štartnina v predprijavah, na dan tekme, licence, članske, 
enodnevne licence itd… 
 

* zavarovanje velja do 31.12.2015 in vključuje zavarovanje za odgovornost proti tretji osebi. 
. 

 

Kategorije 

Skupna kategorija (Absolutno) 
MLADINCI (1996 in mlajši) 
ČLANI (1995 do vključno 1985) 
MASTER 1 (1984 do vključno 1975) 
MASTER 2 (1974 in starejši) 
ŽENSKE 
HOBI (absolutna) 

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

Program tekmovanja 
(primer je desno) 

 
10.00 – 11.00 prijave in prevzem štartnih številk 
11.00 – 12.00 ogled proge 
12.00 zbor tekmovalcev 
12.15 štart prve etape 
13.30 štart druge etape 
16.30 zaključek tekmovanja 
17.00 podelitev 
19.00 Enduro Party 
 



 

Opis proge 
1 etapa: Žale-Streliška dolžina 600 m, višinska razlika 150 m 
2.etapa: Stari grad - Novi trg dolžina 1200 m, višinska razlika 250 m 

 
Sistem tekmovanja 
 

 
2 različni etapi. Prva gre iz Žal in se odpelje samo enkrat, druga iz Starega 
gradu proti zdravstvenemu domu Kamnik, na Novem trgu pa se mora odpeljati 
najmanj 3x. Trije najhitrejši časi štejejo, čas pa je omejen na tri ure. 
 

Prenočišča Pod skalo, Špenko, Mali grad, Malograjski dvor 
Info  http://www.sloenduro.com/ 

 
 

 
Splošne določbe:  

 
� Tekmuje se po pravilih KZS in UCI, ter internim pravilnikom SloEnduro, sloenduro4fun 
� 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. 
 


