
 

ENDURO CERKNO 2017 
OSNOVNE INFORMACIJE 
 
Ime tekme: Enduro Cerkno 2017 
Datum tekme: 27 – 28 maj 
Krajtekme: Cerkno 
Organizator: Sportno drustvo Pedal 
Vodja tekmovanja: Andrej Kovacic 
Vodja proge: Martin Rupnik  040 798 365 Tadej Razpet 040 200 858 
Vodja prijav: Ales Makuc 031 851 539 
Timing: Ales Makuc 031 851 539 
Sodnik: Glavnisodnik + kontakt 
 
Kontakti organizacije 
Kontakt1: andrejkovacic0@gmail.com | vodja tekmovanja|Andrej Kovacic |031 802 097 
Kontakt2: kucipedal@gmail.com | vodjaprijav | Ales Makuc | 031 851 539 
Spletnastran: http://sdpedal.wordpress.com/ 
FB event: https://www.facebook.com/events/394416000913702/ 
 

 

 
 



 

OPIS TEKMOVANJA 
Cetrta izvedba Enduro Cerkno bo letos potekala zadnji vikend v maju. Tekma se začenja v soboto 27/05 z mestnim prologom v Cerknem in nadaljuje naslednji 
dan  v nedeljo 28/05 na trasah  smučarskega centra Cerkno. Enduro Cerkno je bil letos nominiran tudi za kvalifikacijsko tekmo EWS, kar pomeni, da na tekmi 
lahko pričakujemo pestro mednarodno udeležbo in zanimivo tekmovanje tako za tekmovalce kot tudi za gledalce. 

 
FORMAT TEKMOVANJA 
Dvodnevno tekmovanje, kjer prolog  ni obvezen, se pa tekmovalcem ki na prologu ne tekmujejo dodeli čas najslabše uvrščenega tekmovalca in pribitek 10s! 
Sobotni prolog 
5 hitrostnih preizkusenj na SC Cerkno v nedeljo 
 
 
VRSTNI RED NA ŠTARTU 
Tekmuje se po pravilih UCI in KZS za enduro, ter SloEnduro pravilniku.. Tekmovalci štartajo v obratnem vrstnem redu od počasnejših do najhitrejših. 
 

 
SPORED TEKMOVANJA 
Sobota: 

- 15:00 do 17.00 prijave  
- 17.30  štart  prologa 
- 18:00  štart  prvega tekmovalca 
- 20:00  podelitev  
- zabava 

Nedelja: 
- 8.00 do 9.00 prijave 
- 10.00  štart 1 etape 
- 11:00  štart 2 etape 
- 11.40  štart 3 etape 
- 13:00  štart 4 etape 
- 14.00  štart 5 etape 

       -     15:30  podelitev. 
 



 

 
OPIS TRASE TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje poleg prologa poteka na treh različnih trasah od katerih se dve delno ponovita. Trase povečini potekajo na 
gozdnem območju po naravni podlagi. Vse trase so locirane v okolici SC Cerkno.  Etape so srednje zahtevne nekoliko bolj 
strme in posledično precej hitre.  
Štart in cilj etap je na vrhu Črnega vrha tik ob koči, kjer je tudi središče dogajanja. 
Transferji  po večini potekajo na asfaltnih cestah, kjer za kolesarje veljajo splošno veljavna cestna pravila. Transferji se delno 
kombinirajo s sedežnico. 
Točne potek trase tekmovanja bo z karto objavljen v četrtek 25/05/2017. 

 
Na tekmiboorganiziranaKendaSuperEtapa. Po organizatorjevipresojiboizbrananajbolj »posebna« etapatekme. To je lahkonajdaljša, najtežja, ena od 
novihetapalikakorkolidrugačetista, ki bi se moralatekmovalcemnajboljvtisniti v spomin. 

NajhitrejšinaKendaSuperEtapibonagrajen s straniKende. 

To boizpeljanonaSloEndurotekmah. Organizatorji 4Fun lahko to področjebrišejo.. 

PRIHOD DO PRIZORIŠČA 
 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 



 

 



 

 

 

PRIJAVE IN ŠTARTNINA 
 
 
Začetek prijav 
15.04.2017 
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 
Zaključek prijav 
Zaključek prijav je v sredo  24/05/2017 ob 23:59 
Naknadne prijave 
Prijave so mogoče še v soboto 27/05/2017 med 15:30 in 17:00 ter na dan tekme 28/05/2017 med 08:00 in 09:00 uro.  
Štartnina - redna 
Štartnina v predprijavah znaša 40€ 
Naknadna štartnina 
Štartnina v soboto in nedeljo znaša 50€  
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 2017 (bela kartica) je 10,00eur. 
Kartica velja do konca sezone 
Licenca KZS je obvezna za vse tekmovalce razen za kategorijo HOBI.. 
 



 

KATEGORIJE 
Tekmovanje bo potekalo po SloEnduro kategorijah 
 
ABSOLUTNA KATEGORIJA 
MLADINCI (1999in mlajši) 
MOŠKI (1998 do vključno 1988) 
MASTER 1 (1987 do vključno 1978) 
MASTER 2 (1977in starejši) 
WOMEN (vseletnice) 
HOBI (vseletnice) 
 

 

ZAŠČITNA OPREMA 
 
Vsi tekmovalci morajo imeti integralno (fullface) čelado na hitrostnih preizkušnjah in ščitnike za kolena. Na transferjih se lahko uporablja navadna kolesarska 
čelada.  Zelo priporočena je tudi zaščita hrbta (želva ali nahrbtnik z integrirano  zaščito) 
POGOJI TRENIRANJA: 
 
Trening prologa bo omogočen na dan prireditve torej soboto 27.05. eno uro pred samim štartom. Pred tem je trening prologa prepovedan! 
Shutlle na trasah Enduro Cerkno je prepovedan! 
Tekmovalci lahko ves čas do tekmovanja trenirajo zgolj na lastni pogon in s pomočjo sedežnice. 
 
Šestsedežnica počivalo obratuje v soboto 27.5. in nedeljo 28.5.Cena karte v soboto, kot po ceniku bike parka.  
V nedeljo je uporaba sedežnice za tekmovalce brezplačna. 
Več informacij o bike parku  na spodnji povezavi: 
http://www.bike-fun-cerkno.si/ 
 
NASTANITVENE MOŽNOSTI: 
 
http://www.turizem-cerkno.si/ 
 



 

http://www.turizem-cerkno.si/sl/nastanitve/apartmaji-bar-lovec-novaki.html 

www.hotel-cerkno.si 

http://www.apartma-ozebek.si/ 

http://www.apartmaji-gatej.si/ 

http://www.srnca.com/ 

http://www.spik-ms.si/ 
 
http://apartmaji-cumar.si/ 
 
 
EXTRA4 
 

 
 
 



 

SPLOŠNA PRAVILA 
 

- 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 pri koči »Alpska Perla« na vrhu, , 30min po končanem tekmovanju in na spletni strani sloenduro.com 
- Glavni sodnik:  Lovro Žiberna 
- 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 je potrebno vse cestno prometne predpise.V soboto pred prologom prijave na vrtu Bara pr Albinc. V 
nedeljo prijave dve uri pred startom na Vrhu SC Cerkno, koča »Alpska Perla« 

- 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 2017. 
- Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom. 
- Vožnja in ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano. 
- Prolog  ni obvezen, se pa tekmovalcem ki na prologu ne tekmujejo dodeli čas 

čas najslabše uvrščenega tekmovalca in pribitek 10s! 
- Ob progi bodo stacionirani redarji. 
- Vsakršna vožnja izven označenih prog je prepovedana in kazniva.Na tekmi bomo naključno 

kontrolirali, tako fizično kot elektronsko s sistemom za timingSportIdent. Nezabeležen »punch« na 
določenem delu proge bo pomenil avtomatsko diskvalifikacijo! 
Kakršna koli krajšanja etap niso dovoljena in bodo tudi nenapovedano elektronsko in fizično nadzorovana. V primeru ugotovljenih kršitev sledi 
izključitev tekmovalca 

- Obvezna je uporaba zaščitne čelade po pravilniku KZS za enduro (integralna na etapah, 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 50,00eur 
- 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. 
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