
 

Prva nepodprta Gravelution dirka 

Sobota, 10. 8. 2019, 10:00 

Tacen - Barakca 

 

Predprijave:  
do srede, 7.8.2019, na Prijavim.se 

Prijavnina:  
10,00 EUR s predprijavo, 15,00 EUR s prijavo na dan dogodka. Startnino se plača na dan 

dirke v startno-ciljnem prostoru.  

Kategorije:  
moški do 20 let, moški nad 20 let 

ženske do 20 let, ženske nad 20 let 

Trasa: 

bo objavljena tri tedne pred dirko – 20.7.2019. Dirka poteka po makadamskih, poljskih, 

gozdnih poteh in asfaltnih cestah.  

Dirka se po principu nepodprtih dirk, na lastno odgovornost, z upoštevanjem cestno 
prometnih predpisov. 

Urnik: 

8:00 Prihod in registracija tekmovalcev 

10:00 Start dirke 

12:30 Prihod prvih tekmovalcev v cilj 

14:00 Podelitev nagrad 

14:30 Druženje ob hrani in pijači 

https://prijavim.se/calendar/checkings/3431/gravelution_2019


GRAVELUTION pravila 

- Obvezna je uporaba čelade. 
- Pod obvezno opremo sodijo telefon, rezervna zračnica, CO2 bombica ali tlačilka ter 

pripadajoče orodje, priporočena sta tubeless in prva pomoč. 
- Tekmuje se po makadamskih, poljskih, gozdnih in asfaltnih poteh, zato morajo tekmovalci 

upoštevati tako cestno prometne predpise, kot tudi zdravo pamet. Naj bo varnost na prvem 
mestu. 

- Na trasi lahko pride do srečanja z avtomobili, traktorji in ostalimi udeleženci v prometu, zato 
prosimo za strpnost in potrpežljivost. CPP velja za vse, zato upoštevajte pravila prehoda čez 
cestišče, rdečo luč, prednost … 

- Tekmuje se brez zunanje podpore, dobrodošla pa je medsebojna pomoč. Vse tehnične 
okvare in ostale težave rešuje udeleženec sam ali s pomočjo soudeleženca. 

- Spremljevalna vozila niso dovoljena. Vsak udeleženec se za polnjenje zalog hrane ali tekočine 
znajde po svoje. Ob trasi sta dve bencinski črpalki (v IOC Komenda in v Vodicah) ter trgovina 
(Brod in Šenčur). 

- Odlaganje odpadkov je dovoljeno le in samo v primerne koše za smeti! 
- Dovoljene so vse vrste koles, udeleženci z e-kolesi ne bodo uvrščeni med rezultate. 
- V primeru odstopa obvestite organizatorja na telefonsko številko, ki jo boste prejeli pred 

samim dogodkom. V primeru odstopa organizator ni dolžan poskrbeti za prevoz na startno 
mesto. 

- Organizator ne odgovarja za nastalo škodo na javnih ali zasebnih površinah, ostalih 
tekmovalcih ali njihovi opremi. Udeleženci se dirke udeležijo na lastno odgovornost in sami 
poskrbijo za svoje zdravje in varnost ter varnost drugih udeležencev. 

- Trasa bo objavljena tri tedne pred dirko (20.7.2019) na facebook dogodku: 

https://www.facebook.com/events/323396051944826/ 

- Trasa dirke vključuje tudi gozdne poti, ki pa so tehnično lahke. Trasa večkrat prečka 
prometnejše ceste, kjer prosimo za skrajno previdnost! Nevarna prečkanja bodo na trasi 
označena.  

- Odgovornost vsakega tekmovalca je, da traso upošteva v celoti. Prvi trije v vsaki kategoriji 

bodo pravilnost dokazali z GPS sledjo. 

- Tekmuje se v moških (do 20 in nad 20 let)  in ženskih (do 20 in nad 20 let) kategorijah. 

- Tekmovalci, mlajši od 18 let, se lahko dirke udeležijo s pisnim potrdilom staršev ali skrbnikov 
ali pa vozijo v njihovem spremstvu.  

 

Prijave 

- Prijave so možne do srede, 7.8.2019, na spletni strani Prijavim.se 

- Prijavnina na Gravelution dirko znaša 10,00 EUR.  
- Prijava bo možna tudi še na dan dirke na startnem prostoru. Naknadna prijava znaša 15,00 

EUR. 

- Startnina se plača na dan dirke. 
- Prvi trije v kategoriji prejmejo denarne nagrade. 

  

https://www.facebook.com/events/323396051944826/
https://prijavim.se/calendar/checkings/3431/gravelution_2019


Lokacija 

- Startno – ciljni prostor se nahaja v Tacnu, na piknik prostoru Barakca.  

- Parkirišče se nahaja na samem prostoru. 

- Poskrbljeno bo za sanitarije, hrano in pijačo, senco in prostor za počitek. 

 

 

Urnik 

8:00 Prihod in registracija tekmovalcev 

10:00 Start dirke 

12:30 Prihod prvih tekmovalcev v cilj 

14:00 Podelitev nagrad 

14:30 Druženje ob hrani in pijači 
Čas odhoda domov po lastni želji. 😊  

 


