
ENDURO KROKAR – 2.5.2015 

Osnovne informacije 

Ime tekmovanja: Enduro KROKAR 

Kraj: Dobrna in bližnja okolica, Slovenija 

Datum: 2. maj 

Predviden štart: ob 12.00 uri iz centra Dobrne 

Organizator: Kolesarsko društvo KROKAR Dobrna 

Kontaktne osebe: 

Klemen Štimulak (+386 40 234 246) 

Denis Tomazin (+386 40 142 181) 

Jernej Škoflek (+386 31 222 438) 

Miha Miheljak (+386 41 917 016) 

Email organizatorja: kd.krokar@gmail.com 

SloEnduro koordinator: 

Jaka Tancik (+386 40 428 675) 

sloenduro@gmail.com 

 Urnik tekmovanja: 

10.00 – 12.00 registracije in prevzem štartnih številk 

10.00 – 12.00 prosti trening 

12.00 – 16.00 dirkanje na progi Enduro Krokar 

17.00 – 18.30 razglasitev rezultatov 

Startnina:  

Prijave do 25.4. – 16€ 

Prijave po 25.4. – 21€ 

Prijave se lahko izpolnijo preko spletne prijave društva ( krokar.dobrna.si ) ali spletne strani 
www.prijavim.se . Za potrditev prijave se štartnina nakaže na TRR: 6100 0000 9345 521 odprt pri 

DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA do 29.4.2015 do 24.00 ure. Prijava je mogoča tudi na dan 

dogodka od 8:30 do 9:40 ure. 
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Predprijave do 27.4. nakažete na TRR organizatorja. Če nakazujete za druge udeležence pod namen 
vpišite njihovo ime. Sklic je 00 02052015 kar je tudi datum prireditve. Vse predprijave brez prejetega 

nakazila se zaračunajo kot prijava na dan dogodka. 

Startna vrečka vsebuje: 

- štartno številko 

- čip za merjenje časov 

- bon za hrano 

- 500mll čistila za kolo (Motip Cycling BioCleaner) 
- promocijski material 

 

Pravila: 

- dirka je odprta za vse tekmovalce, ki organizatorju plačajo startnino in podpišejo prijavni 
obrazec z osebnimi podatki 

- za prijavo ni potrebna licenca, samo osebna izkaznica ali drugi veljavni dokument 

- za mladoletne nastopajoče je potrebno spremstvo in podpis staršev 

- dirka se vozi na označeni trasi, po naravnem terenu v naravnem okolju 

- dirka se vozi na označeni trasi iz griča v bližini Dobrne (poglej zemljevid) 
- z elektronskim čipom se meri čas vožnje po 1460m dolgi trasi med startom (471 m.n.v.) in 

ciljem (363 m.n.v.) – v nadaljevanju: hitrostne preizkušnje ( HP ) 
- HP je sestavljena iz ¾ spusta in ¼ vzpona 

- tekmovalci se iz cilja na start vračajo po označeni trasi na kateri so dolžni voziti po cestno 
prometnih predpisih. Trasa povratka poteka po urbanem okolju, makadamu ter gozdni poti. 

- vsak tekmovalec ima 4 ure časa, da postavi štiri najboljše čase na HP 

- zmagovalec je tekmovalec z najboljšimi štirimi časi voženj 
- za 3 najhitrejše tekmovalce v moški in ženski kategoriji so predvidene simbolične nagrade, 

posebna nagrada pa gre tekmovalcu z najboljšim posameznim časom na HP  
- za vse tekmovalce je poskrbljeno za topli obrok med ali po dirki. 

 

- v času vožnje HP so tekmovalci dolžni nositi zaščitno kolesarsko čelado, kolo pa mora biti 

označeno s startno številko 

 

- kolo mora biti tehnično brezhibno in ne sme imeti nikakršne pomoči na električni ali motorni 
pogon 

 

- priporoča se uporaba integralne (full face) čelade in ostale zaščitne opreme 

 

- tekmovalci sodelujejo na dirki izključno na lastno odgovornost 

 

- organizator ne nosi odgovornosti za kakršnokoli škodo nastalo pri tekmovalcu ali tretji osebi 
 

- po tekmi se merilni čipi vrnejo merilni službi. V slučaju izgube ali uničenja merilnega čipa je 
tekmovalec dolžan organizatorju plačati 15€  


