
 

Kamplc Enduro | 14. april | Ajdovščina (Slo) 

Osnovne informacije 

Organizator: Deskarski klub Kampelc 

Datum tekmovanja: 14. april 2019 

Kraj tekmovanja: Ajdovščina (Slovenija) 

Vodja tekmovanja: Nejc Bole 

Kontakti: 

 nejc@kamplc.net 

| vodja tekmovanja, vodja prijav | Nejc Bole | 040 670 088 

| vodja proge | Sebastjan Stres | 040 370 838 

 www.kamplc.net 

  

Merjenje časov 

 kucipedal@gmail.com  | Aleš Makuc | 031 851 539 

Opis tekmovanja 

Tretja izvedba tekmovanja Kamplc Enduro v Ajdovščini, znani po široki mreži enoslednic. 
Osrednje dogajanje bo postavljeno v Pale, pred Hišo mladih. 
V soboto 13. aprila bo možen trening in spoznavanje tras tekmovanja ter prijave in prevzem 
štartnih številk v pisarni tekmovanja v Hiši mladih. 
V nedeljo 14. bo pred štartom na voljo prevzem številk, ob 10:00 pa se bodo tekmovalci 
podali proti štartu prve etape. 
V celotnem dnevu bo potrebno prevoziti 6 različnih hitrostnih preizkušenj v okolici 
Ajdovščine. Tekmovalci v kategorijah do vključno U15 prevozijo prve 3 etape. Zaključek 
tekmovanja je predviden okrog 15:00. Sledi sproščeno druženje in zaključna podelitev. 



Format tekmovanja 

Klasični enodnevni format s šestimi hitrostnimi preizkušnjami. 

Vrstni red na štartu 

Štartne pozicije bodo določene po pravilniku SloEnduro. Tekmovalci bodo štartali obratnem 
vrstnem redu, torej številka 1 štarta kot zadnji. 

Spored tekmovanja 

Sobota, 13. 4. 

16.00–18.30 Odprta prijavna pisarna (naknadne prijave, prevzem številk) 

Nedelja, 14. 4. 

8.00–9.30 Odprta prijavna pisarna (naknadne prijave, prevzem številk, kasneje prevzem 
številk ni mogoč) 
10.00 Štart prvega tekmovalca proti 1. etapi 
15.00 Predviden zaključek tekmovanja 

Opis trase tekmovanja 

Tekmovanje bo potekalo na šestih različnih trasah v okolici Ajdovščine. Vse etape potekajo 
na gozdnem ali travnatem območju na naravni podlagi. Trase so lahke do srednje zahtevne, 
večinoma tekoče. Speljane so po različnih podlagah (zemlja, skale, korenine), prevladuje 
zemlja. 
Celotna trasa je dolga okrog 22 km in na njej je potrebno premagati za približno 900 višinskih 
metrov vzponov. 
Mlajše kategorije (U13 in U15) zaključijo tekmovanje po prvih treh etapah. Ta krog je dolg 
približno 10km in vsebuje približno 400 višinskih metrov vzponov. 
Transferji so speljani po gozdnih in požarnih poteh, nekaj tudi po asfaltnih cestah, kjer za vse 
udeležence veljajo splošni cestno-prometni predpisi. Točen potek tras tekmovanja bo s karto 
objavljen v petek 12. 4. 2019. 

 

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. 

Prihod do prizorišča 



Osrednje prizorišče bo pred Hišo mladih v Palah v Ajdovščini, naslov: Cesta IV. Prekomorske 
61b, 5270 Ajdovščina. Tu bodo postavljene vse službe, prijavna pisarna, dvig štartnih številk, 
objava rezultatov, timing, start in zaključek tekmovanja. Lokacije tras bodo objavljene 
naknadno. V okolici prizorišča je veliko prostora za parkiranje vozil. Parkiranje bo urejeno. 

 

   

 

   

  

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). 

Za kategorije U13 in U15 je obvezna želva ali nahrbtnik z ojačanim hrbtiščem! 

Kolo 



Tekmovalci lahko za nastop izberejo gorsko kolo po svojih željah v okviru pravil Sloenduro. 
Kolesarji sami poskrbijo za tehnično ustreznost in brezhibnost kolesa. Udeležba na 
tekmovanju z kolesom z električnim pogonom ni dovoljena. 

Treningi na progi 

Trasa tekmovanja bo znana v petek pred tekmovanjem. Od takrat naprej bo mogoč tudi ogled 
trase. Zaradi varovanja lokalnega miru prebivalcev in narave je prepovedana uporaba 
vsakršne pomoči z vozili za namene trening, t.i. “shuttle”. Trening na progah je dovoljen zgolj 
na lasten pogon. 

 

 Splošne določbe 

 Tekmuje se po pravilih KZS, in UCI, ter internega pravilnika SloEnduro 
 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 sloenduro.com 
 Glavni sodnik: delegira ga Kolesarska zveza Slovenije. 
 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 čelada na 

etapah, vsaj klasična kolesarska na transferjih), ter zaščita 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. 

Prijave in štartnina 

Začetek prijav 

14. marec 2019 

Način prijave 

Prijave bodo potekale preko portala www.prijavim.se, druge možnosti ne bodo omogočene. 
prijava je zaključena, ko je dejansko plačana! Vsa navodila za plačilo so objavljena na spletni 
strani prijavim.se. 

Zaključek prijav 

Četrtek, 11. april ob 23:59 

Štartnina – redna 

Ob predprijavi štartnina znaša 35 €, za kategoriji U13 in U15 pa 5 €. 

Štartnina – naknadne prijave 

Ob prijavi v soboto ali nedeljo štartnina znaša 45 €, za kategoriji U13 in U15 pa 10 €. 

Plačilo štartnine 

Vsa navodila v zvezi z plačilom so objavljena na strani www.prijavim.se  Plačilo na dan 
tekmovanja je mogoče zgolj z gotovino. 

Tekmovalci brez licence 

Tekmovalci brez licence lahko nastopajo ob predložitvi članske izkaznice KZS, tekmujejo pa 
lahko le v kategoriji HOBI. Zaželjeno je, da tekmovalci že prej pridobijo kartice KZS, vseeno 
pa bo možno le-to dobiti tudi na prijavni službi na dan tekmovanja.Cena KZS izkaznice za 
leto 2019 je objavljena na strani KZS. Kartica velja do konca sezone. 
Licenca KZS ali druge nacionalne kolesarske organizacije je obvezna za vse tekmovalce 
razen za kategorijo HOBI. 

Kategorije 

Tekmovanje bo potekalo po kategorijah SloEndura. 

Kategorije SloEnduro 2019: 

ABSOLUTNA KATEGORIJA 
MLADINCI (2001 in mlajši) 
MOŠKI (2000 do vključno 1990) 
MASTER 1 (1989 do vključno 1980) 



MASTER 2 (1979 do vključno 1970) 
MASTER 3 (1969 in starejši) 
ŽENSKE (vsi letniki 17+) 
HOBI (vsi letniki) 
U13 
U15 dečki 
U17 dečki 
U15/U17 deklice 

 


