
 

  

 

CALCIT BIKE TEAM bo v soboto, 17. 8. 2013, v okviru DDV programa festivala 

 

»KAMFEST 2013« 
 

organiziral atraktivno tekmovanje v kolesarskem šprintu po sistemu izločanja:    
 

 

GT-GARMIN BIKE ELIMINATOR 
 

 

Tekmovanje bo potekalo pred glavnim koncertom 

Manouche in zato na prireditvi pričakujemo 
ogromno gledalcev. Mesto Kamnik je takšno 

tekmovanje v sklopu prireditve KAMFEST gostilo 

že nekajkrat. Tekma je požela veliko zanimanja 
med gledalci in mediji. Pozitivne misli in odzivi z 

vseh strani so organizatorje spodbudil k ponovni 

organizaciji prireditve med KAMFESTOM  2013. 

Prepričani smo, da tudi tokrat adrenalin, moč, 
tekmovalni naboj in želja po zmagi na kratki, a 

atraktivni progi, ne bodo pustili ravnodušnega prav 
nobenega gledalca. 
 

   DATUM: 17.8.2013 

   KRAJ: Kamnik center 
 

ORGANIZATOR:  CALCIT BIKE TEAM 

 

DISCIPLINA: ELIMINATOR (kolesarski šprint na izločanje) 
 

ŠTARTNINA in RAZPISANE KATEGORIJE:  

 V predprijavi: 

o Poganjalčki - brezplačno 

o U9 in U11 (+deklice U13) – 5 EUR 

o U13 in U15  (+deklice U17) – 5 EUR 

o U17 – 10 EUR 

o Ženske (15+) – 10 EUR 

o Moški (17+) – 15 EUR 

 Za prijavo na dan prireditve je štartnina 10 EUR višja. 
 Vsi nelicencirani tekmovalci ob prijavi doplačajo 11,2 EUR za dnevno licenco 

(zavarovanje). 

 V primeru premajhnega števila prijavljenih tekmovalcev si organizator pridržuje 
pravico, da združi posamezne kategorije 

 

PREDPRIJAVE:  

 Do srede, 14.8.2013 do 18.00 prek sistema : www.prijavim.se 

 Možne so prijave na dan prireditve (10 EUR višja štartnina)

http://www.kamfest.org/kamfest2013/program/details/149-Manouche
http://www.prijavim.se/


 

  

 

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 
(MOŠKI +17) 

 

o 1/4 FINALA 
(MOŠKI +17)  

 

o 1/2 FINALE 
(U9,U11; U13,U15; U17; ŽENSKE +17; MOŠKI +17)  

 

o MALI FINALE in FINALE 

 Mali finale U9,U11 

 Veliki Finale U9,U11 

 Mali finale U13,U15 

 Veliki Finale U13,U15 

 Mali finale U17 

 Veliki Finale U17 

 Mali finale ŽENSKE +17 

 Mali finale MOŠKI +17 

 Veliki Finale ŽENSKE +17 

 Veliki Finale MOŠKI +17 ob 20:00 
 

 

 20:15 Podelitev 
 

NAGRADNI SKLAD:  

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

o 1.mesto: 45% denarnega sklada 

o 2.mesto: 25% denarnega sklada 

o 3.mesto: 15% denarnega sklada  

o 4.mesto: 10% denarnega sklada 

o 5.mesto: 5%   denarnega sklada 
 

 Bogate praktične nagrade za najboljše v ostalih kategorijah. 



 

  

O PROGI:  

 cca 700m - ravninska proga bo popestrena s preprostimi ovirami (šikane, stožci, 
preskok nizkih ovir,…), 

 Proga bo zaščitena in prisotno bo veliko redarjev, 

 Dirka bo organizirana v skladu z UCI/KZS pravili, 

 Trasa...klik! 

 

 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=215449097457568557112.0004c61bc975447308f03&msa=0&ll=46.224184,14.609762&spn=0.001271,0.00284


 

  

 

VODSTVO TEKMOVANJA:  

 MOHOR VRHOVNIK (051-316-564, mohor.vrhovnik@gmail.com), 

 CIRIL GRKMAN (031-385-079) 

 PRIMOŽ BABNIK (031-673-252) 

 

OSTALO: 

 Na dan tekmovanja so prijave 10 EUR višje (štartnina). 
 Dan pred tekmovanjem ali 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. 

 Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala na štartno-ciljnem prostoru. Do 

starta-proge 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 Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK za 

2013. 

 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. 
 

Več informacij na: http://www.calcit-bike.com   

mailto:mohor.vrhovnik@gmail.com
http://www.calcit-bike.com/

