SloEnduro Krokar | 28. maj | Dobrna
Osnovne informacije
Organizator: Kolesarsko društvo Krokar Dobrna
Datum tekmovanja: 28. maj 2022
Kraj tekmovanja: Dobrna, Slovenija
Naslov prireditve (pisarna tekmovanja): Dobrna 19, 3204 Dobrna, Slovenija

Kontakti
Vodja prireditve | Denis Tomazin | 040 142 181 | kd.krokar@gmail.com
Vodja proge | Mihael Miheljak | 041 917 016 | kd.krokar@gmail.com
Vodja prijavne službe | Mojca Voh | kd.krokar@gmail.com

krokar.dobrna.si
www.facebook.com/kolesarsko.drustvo.krokar
www.instagram.com/kd.krokar
Merjenje časov
ales.mags@gmail.com | Aleš Makuc | 031 851 539

Spored tekmovanja
Sobota, 28. maj
7:00–8:30 Odprta prijavna služba, prevzem startnih številk (center Dobrne)
8:45 Sestanek vodij ekip/briefing za udeležence (center Dobrne)
9:00 Start prvega tekmovalca na trening krog. Trening je mogoč samo s štartno številko.
12:00 Start prvega tekmovalca
16:00 Prihod zadnjega tekmovalca v cilj
17:00 Podelitev nagrad
Nedelja, 29. maj

Dan odprtih trailov – prosta vožnja

Opis tekmovanja
Enodnevna dirka.
Dolga trasa:
Tekma je sestavljena iz treh hitrostnih preizkušenj na različnih progah s skupno višinsko
razliko približno 1400 m (trening + tekma).
Kratka trasa:
Tekma je sestavljena iz dveh hitrostnih preizkušenj na različnih progah s skupno višinsko
razliko približno 800 m (trening + tekma).
Vse hitrostne preizkušnje so na gozdni podlagi, delno na kamniti podlagi. Parkirišča so na
voljo v centru in okolici Dobrne. Pralna postaja Kärcher za kolesa se bo nahajala na
prireditvenem prostoru.
Skica prizorišča

Vrstni red na startu
Startne pozicije bodo določene po pravilniku SloEnduro. Tekmovalci bodo štartali v obratnem
vrstnem redu, torej številka 1 štarta kot zadnji.

Prvi se na traso podajo tekmovalci kategoriji 4 Fun, nato mlajše kategorije, sledijo pa ostale
kategorije glede na razvrstitev v tekmovanju SloEnduro.

Prevzem čipov in aktivacija
Čipe tekmovalci prevzamejo 10 minut pred svojim štartom pri timing službi, ki se nahaja v
neposredni bližini štartnega prostora. Tam jih tudi aktivirajo in po končanem tekmovanju tudi
vrnejo. Tekmo končajo, ko vrnejo čip!

Kendina SuperEtapa
Posebna nagrada pokrovitelja za najhitrejšo žensko in najhitrejšega moška na izbrani etapi.

Zaščitna oprema
Obvezna je zaščitna oprema po pravilniku SloEnduro. Na etapah je obvezna 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 (odprto) čelado.
Ščitniki morajo biti na etapah pravilno nameščeni. Na transferjih pa jih tekmovalci niso
obvezani uporabljati.
Za kategorije U13, U15 in U17 je obvezna zaščita za hrbet, ali nahrbtnik z ojačanim
hrbtiščem!

Splošne določbe










Tekmuje so po pravilih UCI in KZS za enduro ter po pravilniku SloEnduro.
Kakršna koli krajšanja etap niso dovoljena in bodo nenapovedano elektronsko ali fizično
nadzorovana. V primeru ugotovljenih kršitev sledi diskvalifikacija tekmovalca.
Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost.
Nagradni sklad po pravilniku SloEndura.
Rezultati bodo objavljeni na prireditvenem prostoru 30 minut po končanem tekmovanju in
na spletni strani Sloenduro.com in na strani timing.sportident.com.
Delegat SloEnduro: zagotavlja potek v skladu s pravili in v skladu z dogovori SloEndura
(številke, sponzorji, štartna mesta…)
Dan pred tekmovanjem in na dan tekmovanja bo prijavna služba na startno ciljnem prostoru.
Do starta in do vseh etap bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati je potrebno
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, oziroma polnoletna oseba ki
podpiše prijavni obrazec).












Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom.
Vožnja in ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedana in bo sankcionirana.
Redarji ob progi skrbijo za varnost udeležencev in gledalcev ter za spoštovanje pravil.
Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema
jih glavni sodnik do 10 minut po objavi rezultatov in ob plačilu kavcije 20€.
Zagotovljena je zdravstvena služba.
Na tekmi se bo uporabljal sistem za elektronsko merjenje časa. Tekmovalci so dolžni vrniti
čipe. V nasprotnem primeru bo organizator obračunal stroške v višini 60€.
Prireditelj si pridržuje pravico do spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence
pravočasno obvestil.
Prireditelj na odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu, ali tretji
osebi.
Proga bo označena najmanj dan pred pričetkom tekmovanja in pripravljena za ogled in
trening.
Organizator lahko v primeru slabih vremenskih razmer ali drugih nepričakovanih situacij
spremeni potek proge in število etap, o čemer bo pravočasno obvestil udeležence.

Prijave in štartnina
Začetek prijav
17. 5. 2022
Način prijave
Predprijave na tekmo so mogoče zgolj na spletnem portalu www.prijavim.se. Prijava je
zaključena, ko je dejansko plačana! Vsa navodila za plačilo so objavljena na spletni strani
prijavim.se.
Prijava na dan tekmovanja ni mogoča.
Zaključek prijav
Četrtek, 26. 5. 2022
Startnina
Startnina znaša 35 €
Za kategorije U13, U15 in U17 startnina znaša 15 €

Kategorije
Tekmovanje bo potekalo po kategorijah SloEnduro za sezono 2022:
Proga U13


U13

Kratka proga


Dečki U15






Deklice U15
Mlajši mladinci U17
Mlajše mladinke U17
4 Fun

Dolga proga










Mladinci U19
Moški Elite
Amaterji
Moški Master 1
Moški Master 2
Moški Master 3
Ženske
4 Fun
Absolutna kategorija

Tekmovalci brez licence lahko nastopajo ob predložitvi članske izkaznice KZS. Tekmujejo
lahko le v kategoriji 4Fun. Zaželjeno je, da tekmovalci že prej pridobijo izkaznico KZS. Cena
in način izdaje izkaznice je objavljena na strani KZS. Kartica velja do konca sezone. Za vse
ostale kategorije je obvezna licenca KZS.

