
                                                                            
SloEnduro 4Fun 
ENDCro KUP 

Trnduro 4Fun 2018 
 

08.09.2018. - Rijeka - Dražice 

                              OBJAVA 
 

1. ORGANIZATOR 
 
-  organizator tekme je BBK Team Rodeo 
 
2. DATUM IN KRAJ PRIREDITVE 
 
-  tekma bo potekala 08.09.2018 na stezah Trnovici Rijeka 
 
3. SPLOŠNO 
 
-  za tekmo veljajo pravila 4Fun pokala (SloEnduro) 
-  tekma je prijavljena v rekreativni koledar HBS  
-  na tekmi lahko nastopajo licencirani in nelicencirani domači in tuji tekmovalci 
-  tekmovalci mlajši od 18 let morajo ob prijavi predložiti podpisano soglasje predsednika kluba ali 
staršev oz. skrbnikov  
- s plačilom štartnine se tekmovalci strinjajo s tem pravilnikom in prevzemajo nase polno 
odgovornost za morebitne poškodbe in škodo, ki jo povzročijo sebi ali tretjim osebam   
 
4. URNIK 
 
09:00 h - 10:00 h - prijave in prevzem štartnih številk in čipov 
10:30 h – brifing 
11:00 h -  štart prvega tekmovalca 
12:00 h -  štart prve vožnje 
13:30 h - štart 2. vožnje 
15:00 h - štart 3. vožnje 
16:30 h - štrat 4. vožnje 
17:30 h - kosilo za tekmovalce 
19:00 h - objava rezultatov in podelitev nagrad 
20:00 h - zabava za vse 
 



5.  PRIJAVE IN ŠTARTNINA 
- predprijave sprejemamo na spletni strani https://prijavim.se 
-  rok za predprijave je četrtek, 05.09.2018 do 24.00 ure 
-  štartnina za predprijavljene tekmovalce znaša 190 kn (25 €) 
-  štartnina za prijavo na dan tekme znaša 225 kn (30 €) 
-  štartnina vključuje stroške sodnikov in časomerilcev, medicinskega in pomožnega osebja na stezi, 
štartno številko, uporabo čipa med tekmo in bon za topli obrok po tekmi 
 
6. KATEGORIJE 
 
- tekma se bo točkovala za ENDCro pokal v naslednjih kategorijah in za SloEnduro 4Fun: 
Under 18 
Men 18–24 
Men 25–29 
Men 30–34 
Men 35–39 
Men 40–44 
Men 45–49 
Men 50 + 
Women (vse starosti) 
 
7.  STEZA 
 
-  tekma oz. hitrostne preizkušnje potekajo na stezi Trn, Trnovo, Peta in Taky, ki se nahaja na 
področju Jelenja, Trnovice v bližini mesta Reke 
-  dolžina stez je od 1,3 km do 2 km z višinsko razliko cca. 180 m 
-  podlaga stez, ki so srednje zahtevnosti, je mešanica zemlje in kamenja, brez večjih skokov in 
dropov in dvemi do tremi manjšimi vzponi 
- steza bo označena s trakovi in puščicami od petka, 07.09.2018 dalje 
- prepovedano je vsako skrajševanje ali spreminjanje steze 
- transfer od cilja do štarta poteka večinoma po asfaltu v senci v dolžini cca. 8 km 
- predviden čas transferja je 30 – 45 minut 
- transfer poteka po javni cesti, na kateri se odvija promet motornih vozil, zato je potrebna 
dodatna previdnost in vožnja ob desnem robu vozišča  
 
8. OPIS TEKMOVANJA IN PRAVILA 
 
-  tekmovalci prevzamejo štartne številke in čipe 
-  štartna številka mora biti med transferjem in tekmo postavljena na vidnem mestu na sprednjem 
delu kolesa  
-  transfer na štartno mesto bo potekal po asfaltirani cesti do vrha Trnovice in po makadamski cesti 
do štarta, od cilja pa po označeni makadamski cesti do kraja Trnovica in cesti do vrha Trnovice ter 
naprej po označbah po makadamu do štarta     
- tekmovalci se pripeljejo na štartno mesto s kolesom, izključno na lastni pogon in brez uporabe 
motornih sredstev in vozil  
- trenirati je možno na lastno odgovornost cel dan v petek po označenih stezah 
- štartna lista bo objavljena v soboto po zaključku sprejemanja prijav 
- tekmovalec, ki bo zamudil na štart, bo kaznovan z 10-imi sekundami v skupnem času 
- za točkovanje v skupnem seštevku mora vsak tekmovalec odpeljati 4 vožnje  
- merjenje časa se bo izvajalo z brezkontaktnimi čipi,  prehodom štartne in ciljne zanke z rezervnim 
nadzorom sodnikov 
- tekmovalci so dolžni po prihodu v cilj zadnje vožnje (ali v primeru odstopa) vrniti organizatorju 



ali sodniku številko in merilni čip 
- za izgubo ali poškodovanje številke in merilnega čipa je tekmovalec dolžan plačati kazen v višini 
200 kn (27 €) 
-tekmovalce bo po končani tekmi čakal topel obrok 
 
9. OBVEZNA OPREMA 
 
-  v hitrostni preizkušnji je obvezna naslednja oprema: 
- integralna (full face) čelada 
- ščitniki za kolena 
- rokavice z dolgimi prsti 
- priporočljiva (ni obvezna) je uporaba ščitnikov za hrbet in komolce ter zaščitna očala 
- med transferjem je obvezna uporaba zaščitne čelade (integralne ali navadne) 
- tekmovalci, ki ne bodo upoštevali teh navodil, bodo diskvalificirani 
 
10. NAGRADE NAGRADE 
 
-  tekmovalce čakajo bogate nagrade tako za skupni seštevek kot tudi za prva tri mesta v kategorijah 
 
11. INFO INFO 
- e-mail: bbk.teamrodeo@gmail.com 
- vodja tekme: Goran Krišto  
- tehnično vodstvo:Poleti Mario 
- sodniki 
 
 
 


