
Enduro Kočevje | 14. september | Kočevje (Slo) 

Osnovne informacije 

Prireditelj: Kolesarsko društvo Melamin, Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje 

Datum prireditve: 14. september 2019 

Kraj prireditve: MTB trail center Kočevje, Dolga vas, Slovenija 

Vodja prireditve: Janez Dejak 

Kontakti prireditelja: 

  Vodja prireditve | Janez Dejak | 031 345 535 | janezdejak@gmail.com 

Vodja proge | Igor Kaligarič 

Vodja prijavne službe | Urša Nemanič | 031 762 995 

 www.mtbtrailcenterkocevje.com 

Merjenje časov in obdelava rezultatov 

 kucipedal@gmail.com  | Aleš Makuc | 031 851 539 

Opis tekmovanja 

Enduro Kočevje je enodnevno tekmovanje, organizirano tretjič, prvič pa v seriji SloEnduro 
4fun. Tekma bo potekala v soboto in bo sestavljena iz treh etap v MTB trail centru Kočevje. 
Transfer na vrh bo potekal po climb trailu Friderik. Točen potek etap bo objavljen v petek 13. 

9. 2019. 

Format tekmovanja 

Klasični format s tremi hitrostnimi preizkušnjami oz. etapami v enem dnevu s približno 600-

700 m višinske razlike. 
Vsaka etapa bo odprta 90 min, zato je možno odpeljati eno etapo dvakrat, s tem se količina 
višinskih metrov vzpona sorazmerno poveča. 
Vsakdo mora (v kolikor želi biti uvrščen) odpeljati vsako etapo, seštevek vseh treh šteje v 
rezultate. 

Vrstni red na štartu 

Štartne pozicije bodo določene po pravilniku SloEnduro. Tekmovalci bodo štartali obratnem 
vrstnem redu, torej številka 1 štarta kot zadnji. 
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Spored tekmovanja 

Petek, 13. september 

Koncert Kočevska orkestra 

Sobota, 14. september 

8.00–9. 45 Prijave 

9.45–10.00 Sestanek vodij ekip 

10.00–11.00 Trening 

11.00–12.30 Etapa 1 

13.00–14.30 Etapa 2 

15.00-16.30 Etapa 3 

16.45 Prihod zadnjega tekmovalca 

17.15 Podelitev 

17.30 Party 

Opis trase tekmovanja 

Dirka bo potekala na trasi s tremi različnimi etapami. Trase hitrostnih preizkušenj so speljane 
po MTB trail centru Kočevje, pretežno po zemlji z nekaj kamnitimi odseki. V večini trase 
sestavljajo traili, nekaj pa je tudi odprtih poti z lepimi razgledi. Trase etap so hitre, transferji 

potekajo po Frideriku nazaj na vrh. 

Štart in cilj se bosta nahajala v samem centru, kjer bo race office, prijave, kjer bo poskrbljeno 
za hrano, pijačo, bike wash, sanitarije, glasbo, počitek, druženje, parking, camper parking. 
Točen potek trase tekmovanja s karto proge bo objavljen v petek pred dirko. Po dirki, kot se 

spodobi, enduro žur! 

Trening 

Trasa tekmovanja bo znana v petek pred tekmovanjem. Od takrat naprej bo mogoč tudi 
ogled trase. Prepovedana je uporaba vsakršne pomoči z vozili za namene treninga, t.i. 

“shuttle”, ali trening s kolesi s pomočjo elektromotorja. Trening na progah je dovoljen zgolj 
na lasten pogon. 

Prihod do prizorišča 



 

Zaščitna oprema 

Obvezna je zaščitna oprema po pravilniku SloEnduro. Na etapah je obezna 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 pravilni nameščeni, na transferjih pa jih tekmovalci niso obvezani uporabljati (razen 
odprte čelade). 
Za kategorijo U15 je obvezna zaščita za hrbet ali nahrbtnik z ojačanim hrbtiščem! 

  

Splošne določbe 

 Tekmuje se po pravilih KZS, in UCI, ter pravilniku SloEnduro 2019. 

 Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. 
 Nagradni sklad po pravilniku SloEnduro. 

 Mesto objave rezultatov: na prireditvenem prostoru 30 min po končanem 
tekmovanju in na spletni strani sloenduro.com 

 Glavni sodnik: delegira ga Kolesarska zveza Slovenije. 

 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 bo potrebno vse 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 oz. polnoletna 
oseba, ki podpiše prijavni obrazec). 

 Tekmuje se po pravilih UCI in določilih KZS pravilnika za enduro. 
 Sestanek vodij ekip bo pred začetkom tekmovanj, kot je navedeno v časovnici, na 

mestu prijav tekmovanja. 

 Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom. 
 Vožnja in ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano. 
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 Obvezna je uporaba zaščitne čelade po pravilniku KZS za enduro (integralna čelada na 
etapah, vsaj klasična kolesarska na transferjih), ter zaščita za kolena in komolce. 

 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 40,00eur. 

 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. 

 Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisa brez predhodnega opozorila. 

Prijave in štartnina Začetek prijav 

Mesec dni pred prireditvijo. 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 V četrtek pred prireditvijo – 12. 9. 2019. Štartnina ob predprijavi 20 € (za kategorijo U15 10 €) Štartnina ob naknadni prijavi 25 € (za kategorijo U15 10 €) 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 tekmujejo brez posebnih omejitev. Obvezna je predprijava 

preko Prijavim.se, kot za vse druge kategorije. Organizator priporoča, ne pogojuje, tekmovalcem nakup članske KZS kartice, s čimer ima tekmovalec avtomatsko zavarovanje odgovornosti za celotno sezono. Tekmovalec KZS kartico naroči, poravna in 
pridobi preko Kolesarske zveze Slovenije. 



Kategorije 

Absolutna kategorija 

U15 (letnik 2006 in 2005) 

U17 (letnik 2004 in 2003) 

U19 (letnik 2002 in 2001) Moški 19–24 Moški 25–29 Moški 30–34 Moški 35–39 Moški 40–44 Moški 45–49 Moški 50+ Ženske (vsi letniki) 

 


