
Go Enduro 4Fun 
4° Gorizia Enduro 4Fun | 17. marec | Moša (Ita) 

Osnovne informacije 

Organizator:  ASD Unione Ciclisti Caprivesi 

Datum tekmovanja: 17. marec 2019 

Kraj tekmovanja: Via XXIV Maggio, Mossa/Moša (Gorica, Italija) 

Vodja tekmovanja: Flavio Tomasin 

Vodja proge: Flavio Tomasin 

Vodja pisarne: Alessandro Chiades 

Kontakt organizatorja: 

info@caprivesimtbteam.it | Flavio Tomasin +39 3288381937 | Alessio Ocera +39 
3665649905 

 https://www.facebook.com/caprivesimtb/ 

 Dogodek na Facebooku 

Timing služba 

 kucipedal@gmail.com  | Aleš Makuc | +386 31 851 539 

Opis tekmovanja 

Tekmovanje bo na že znanem prizorišču v Moši. Štart, prijavna služba in druga logostika bo 
na naslovu Via XXIV Maggio v Moši (Mossa) blizu cerkve, kjer se udeleženci pred in po 
tekmovanju lahko zatečejo pod velik šotor. 

Format tekmovanja 

Enodnevna dirka brez prologa. Udeleženci bodo morali opraviti pet hitrostnih preizkušenj, 
štartni časi na vsaki od preizkušenj bodo določeni. Med tretjo in četrto preizkušnjo bo 
obvezno odčitavanje časov. 



Vrstni redi na štartu 

Štartni redi tekmovanja bodo pripravljeni po pravilih SloEnduro, tekmovalci pa bodo vozili v 
normalnem vrstnem redu, torej najvišje uvrščeni z lestvico (številka 1) štarta prvi, sledijo vsi 
ostali po razvrstitvi. 

Spored tekmovanja 

Nedelja: 

7:30 do 10:o0 – Preverjanje licenc in prevzem štartnih številk 
7:30 do 10:o0 – Prosti trening na trasi (s štartnimi številkami) 
10.00 do 10.15 – Sestanek vodij ekip 
10.30 – Štart prvega tekmovalca 
17.00 – Razglasitev zmagovalcev 
Štartna lista s štartnimi časi bo objavljena pred prevzemom številk. 

Opis trase tekmovanja 

Tekmovanje bo potekalo na štirih različnih progah, od katerih bosta na eni dve hitrostni 
preizkušnji. Skupaj bo tako pet hitrostnih preizkušenj. Za tekmovanje bo zgrajena nova proga. 
Proge vozijo skozi gozd, podlaga pa je zemlja z le malo kamenja. V mokrih razmerah pa je 
proga lahko zelo drseča. 
Štart vseh preizkušenj je z istega vrha. Posebno nevarnih odsekov ni, proge pa so zabavne. 
Skupna dolžina dirke bo približno 25 km s približno 800 vipšinskimi metri vzponov. 
Podrobnosti bodo objavljene teden dni pred dirko. 

Prihod do prizorišča 

https://goo.gl/maps/3eW4Hje1mbH2 

 



 

Prijave in štartnina 

Začetek predprijav 

19. 2. 2019 

Način predprijave 

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  predprijav 

14. 3. 2019 ob 23.59 

Štartnina – redna 

25,00 € (za prijave in plačila pred zaključkom prijav – datum zgoraj) 
5 € za kategorije do 17 in do 15 let 

Naknadna štartnina 

Naknadne prijave niso mogoče. 

Plačilo štartnine 

Štartnina se plača vnaprej ob prijavi preko portala prijavim.se ali na dan dirke v dogovoru z 
organizatorjem. 

Tekmovalci brez licence 

Po pravilih FCI je nastop mogoč le z veljavnimi licencami UCI (KZS) in FCI. 

Za možnost nastopa brez licence UCI ali FCI se pravočasno obrnite na prireditelja. 

  



Kategorije 

Tekmovanje bo potekalo po kategorijah FCI 

– Odprta kategorija moški (Elite & Under 23) 
– Odprta kategorija ženske (Elite, U23 & mladinke) 
– Mladinci (U19) 
– Mlajši mladinci (U17) 
– Dečki (U15) 
– Mlajše mladinke (U17 – U15) 
– Master moški U30 (17-29 let) 
– Master moški U40 (30-39 let) 
– Master moški U50 (40-49 let) 
– Master moški 50 in starejši (+49 let) 
– Master ženske (17-49 let) 

 


