
 

Enduro Krvavec | 26. avgust | Krvavec (SLO) 

Osnovne informacije 

Organizator:  ŠD BAM. Bi, Trboje 149, 4000 Kranj 

Datum tekmovanja: 26. avgust 2018 

Kraj tekmovanja: Krvavec (SLO) 

Vodja tekmovanja: Anže Bizjak 

Vodja prijav: 

Vodja proge: 

Kontakt organizatorja: 

 anze.bizjak@gmail.com | vodja tekmovanja | Anže 
Bizjak | 031 292 039 

 www.rtc-krvavec.si 

 Fresh Bike Festival 

Timing služba 

 kucipedal@gmail.com  | Aleš Makuc | +38631851539 

Opis tekmovanja 

Enduro Krvavec je tekmovanje, ki bo v sezoni 2018 štelo za 
Sloenduro serijo in hkrati podelilo naslove državnih prvakov 
Kolesarske Zveze Slovenije. Tekmovanje se bo odvijalo na poteh 

kolesarskega parka Krvavec, deloma po novi trasi med “Plažo” 
in planino Jezerca, ter tudi po že znanih poteh s prejšnjih 

LOGISTIKA! 

Zaradi posebnosti 

prizorišča bo na tekmi 
potrebno več pozornosti 
nameniti logistiki. 

Prizorišče tekmovanja bo 
na 1600m višine z 
izjemnim ambientom, a 

po drugi strani nekoliko 

bolj zapletenim 

dostopom. Ena možnost 
je dostop z gondolo in 

štirisedo, druga možnost 
je dostop z vozili po 

plačljivi cesti. Ob 
dostopu z avtomobili je 

potrebno upoštevati 
izjemno omejen parkirni 

prostor na vrhu. 

Vsi tekmovalci bodo 

prejeli vozovnico za 

gondolo in sedežnico. 
Točna logistika predaje 
vozovnic, mesta prijav, 

prevzema številk itd. bo 
objavljena na tem mestu. 

Prijave in štartnina 

Začetek predprijav 

10.8.2018 

Način predprijave 

Prijave bodo potekale 

preko portala 

Prijavim.se. 

Zaključek  predprijav 

24. avgust 2018 
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sezoni. 

Točen potek trase bo znan v dneh pred tekmovanjem. 

Format tekmovanja 

Klasični format s cca. štirimi hitrostnimi preizkušnjami oz. 
etapami. Točno število etap in razpored bo znan v tednu pred 
tekmovanjem. 

Vrstni redi na štartu 

Startne pozicije bodo določene po pravilniku SloEnduro. 
Tekmovalci bodo startali v normalnem zaporedju, torej najvišje 
uvrščeni z lestvice starta prvi, sledijo vsi ostali po razvrstitvi. 

Spored tekmovanja 

Točen spored tekmovanja še v pripravi. 

Opis trase tekmovanja 

Izhodišče tekmovanja se bo nahajalo pred hotelom Krvavecm 

na t.i. “Plaži”, kjer bod tudi začetek in konec tekmovanja. Same 
trase bodo potekale po progah kolesarskega parka in sicer po 

odsekih prog Panorama, Jezerca, Muci in Rock’n’Flow. 

Točen potek tras bo objavljen v tednu pred tekmovanjem, 
skupno pa bodo predvidoma obsegale približno 1500m spusta z 
merjenjem časa. Vzpon na vrh etap bo deloma opravljen z 
gondolo, deloma na pedala. Na lastni pogon bodo tekmovalci 

morali prevoziti približno 850m višine, z gondolo pa se jih bo 
opravilo še enkrat toliko. Nekaj metrov bodo tekmovalci še 
pridobili in izgubili na transferjih. 

Pomoč gondole bo potekala le na glavni krvavški gondoli iz 
doline nazaj na vrh. Do izhodišča tekmovanja (plaža) bodo 
tekmovalci kolesarili na lasten pogon, prevoz z štirisedežnico ne 
bo dovoljen. 

Štartnina – redna 

35,00eur 

Naknadna štartnina 

45,00eur 

Plačilo štartnine 

Prijave bodo potekale 

preko spletne strani 

www.prijavim.se. 

Plačilo bo možno tudi 
preko portala 

Prijavim.se, kjer sledite 

navodilom plačila 
startnine. 

Tekmovalci brez licence 

Tekmovalci brez licence 

lahko tekmujejo le ob 

plačilu letne članske 
izkaznice Kolesarske 

zveze Slovenije in 

tekmujejo v kategoriji 

hobi. 

Tekmovalci brez licence 

lahko nastopajo le v 

kategoriji HOBI. 

Članska izkaznica KZS 

Kartico bo mogoče 
pridobiti tudi na prijavni 

službi tekmovanja in se 
zaračuna po veljavnem 
ceniku KZS. 

Kategorije 

Tekmovanje bo potekalo 

po SloEnduro kategorijah 



 

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. 

Najhitrejši na Kenda SuperEtapi bo nagrajen s strani Kende. 

Trening 

Proga, kjer je predvidena prireditev, je pretežno del bike parka, 

tako da je ogled mogoč v obratovalnem času kabinske žičnice. 
Štart in cilj posameznih delov etape bo na terenu označen dan 
pred dogodkom. Na območju transferjev med etapami, ki 
potekajo po cestah, je potrebno upoštevati cestno prometne 
predpise. 

Ogledovanje tras v času pred tekmovanje ni posebno omejeno. 
Tekmovalci lahko z vožnjo po parku vidijo vse bistvene lastnosti 

tras, točne podrobnosti pa bodo lahko preizkusili dan pred 
tekmovanjem, ko bo trasa označena. 

Prenočišča 

Naslovi in kontakti za prenočišča: 

booking@rtc-krvavec.si 

00 386 51 350 830 

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 

ABSOLUTNA KATEGORIJA 

MLADINCI (1999 in 

mlajši) 

MOŠKI (1998 do vključno 
1988) 

MASTER 1 (1987 do 

vključno 1978) 

MASTER 2 (1977 in 

starejši) 

WOMEN (vse letnice) 

HOBI (vse letnice) 

Za državno prvenstvo 
bodo razpisane posebne 

kategorije: 

Mladinci (2000 in mlajši) 

Elite (1999 in starejši z 
licenco Elite, U23) 

Amaterji (1999 do 

vključno 1989 z licenco 

Amater – Sport) 

MASTER 1 (1988 do 

vključno 1979) 

MASTER 2 (1978 in 

starejši) 

WOMEN (vse letnice) 

http://www.sloenduro.com/wp-content/uploads/2016/01/kendasuperstage.png


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 določbe 

Splošne določbe: 

–  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:  KZS sodnik 

–  Dan pred tekmovanjem ter na dan tekmovanja se bo prijavna 

služba nahajala na spodnji postaji kabinske žičnice. 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). 

–  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 

 


