
SloEnduro  

BLACK HOLE ENDURO | 29.30. julij | 

 BLEIBURG (AVT), JAMNICA PREVALJE (SLO) Osnovne informacije 
Organizator: MTB Koroška 

Datum tekmovanja: 28, 29, JULIJ 2017 

Kraj tekmovanja: Prevalje  

Vodja tekmovanja: Damjan Kalčič - Kalči 

Vodja prijav: Damjan Kalčič - Kalči 

Vodja proge: Anej Štrucl, Jani Hecorg 

Format: Sobota trening + prva Etapa ( Peca ). Nedelja 3 etape po novih trailih v bike parku 
Jamnica. Kontakt organizatorja: 
Damjan Kalčič  

 Damjan Kalčič | vodja tekmovanja | Damjan Kalčič | 070929950 

 vodja proge | Anej Štrucl  | 040833738, Jani Hercog - 031212282 

 http://www.blackhole-bikefest.com Timing služba 
 kucipedal@gmail.com  | Aleš Makuc | +38631851539 

Opis tekmovanja 
 

Kvalifikacijska tekma svetovne enduro serije (EWS). Sobota trening in prva 
etapa v bike parku Peca v Avstriji le streljaj prek meje. Nedelja glavni del 
tekmovanja s 3 etapami na različnih trasah v bike parku Koroš v Jamnici 

Format tekmovanja 
Klasični dvodnevni format s 4  hitrostnimi preizkušnjami oz. etapami,  

Vrstni redi na štartu 



Štartni redi tekmovanja bodo pripravljeni po pravilih SloEnduro, tekmovalci pa bodo vozili v 
normalnem vrstnem redu, torej najvišje uvrščeni z lestvico (številka 1) štarta prvi, sledijo vsi 
ostali po razvrstitvi. 

Spored tekmovanja 
Sobota: 
8:00 Welcome coffee 

9.00 do 15.00 Ogled trase tekmovanja 

13.00 do 16.00 Odprta prijavna služba 

15.30  sestanek vodij ekip 

14.00 do 16.00 trening prve etape na Peci 

16.00 prva etapa 

18:00 after party 

Nedelja:                            
8:30 do 9:30 Odprta prijavna služba 

9.45 Sestanek tekmovalcev in vodij ekip 

10.00 Štart prvega tekmovalca 

14.30 prihod tekmovalcev v cilj 

15.00 Podelitev in zaključek 

Opis trase tekmovanja 
Dirka bo potekala na trasi samega bike parka Peca kjer je povsem nov trail namenjen, 

Enduro vožnji. Na tej trasi bo približno cca1000 vm spusta in bo organiziran prevoz z 
gondolo na start. Drugi dan pa je dogajanje v bike parku Jamnica, kjer pa se vozijo še tri 
etape z cca 900vm vzponov.  

 

 

Na tekmi bo organizirana Kenda SuperEtapa. Po organizatorjevi presoji bo izbrana najbolj 
»posebna« etapa tekme. To je lahko najdaljša, najtežja, ena od novih etap ali kakorkoli 
drugače tista, ki bi se morala tekmovalcem najbolj vtisniti v spomin. 



Najhitrejši na Kenda SuperEtapi bo nagrajen s strani Kende. Točen izbor Kenda SuperEtape 
bo objavljen v objavi celotne trase. 

Zaščitna oprema 
Zahtevana je zaščitna oprema po pravilniku SloEnduro. Na etapah je obezna integralna “full-
face” čelada, ščitniki za kolena in dolge rokavice. Priporočljiv je ščitnik za hrbet (želva) in 
ščitniki za komolce. 

Na transferjih lahko tekmovalci vozijo z navadno XC čelado. Ščitniki morajo biti na etapah 
pravilni nameščeni, na transferjih pa jih tekmovalci niso obvezni uporabljati (razen najmanj 
XC čelade). 

  Splošne določbeOdprta prijavna služba 
 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. 
 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), ter zaščit za kolena in komolce. 
 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. 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisa brez predhodnega opozorila 


