
ENDURO GORJANCI – BORBA NA MEJI 2019 
 

Datum: 29.09.2019 ob 8:00 

Prizorišče: Lovski dom na Dulah 

Start dirke: Koča pri Miklavžu ob 11:00 uri 
Kraj: Gabrje – Novo mesto 

Organizator: RKD Zverinice 

Spletna stran: www.drustvo-zverinice.si 

Tel: 041/967-153 

Elektronski naslov: info@drustvo-zverinice.si  

Merjenje časa: Mags timing 

 

Kategorije: 

1. Mladinska – od 14 – 17 leta starosti 

2. Elite – v to kategorijo se lahko prijavi vsak, ki meni, da dirkanje dobro obvlada, ne glede na 

starost, razen tistih, ki niso polnoletni in deklet 

3. Amater – v to kategorijo se lahko prijavi vsak, ki se želi pomeriti v dirkanju, vendar nima 
tekmovalnih izkušenj 

4. Ateti – od 45. leta navzgor 

5. Nežna - dekleta 

 

Opis: 

Prva enduro dirka na Dolenjskem, je namenjena vsem gorskim kolesarjem, ki se želijo pomeriti 
na tovrstnem tekmovanju. Dirka je zasnovana kot vsaka enduro dirka, vendar je glavni namen, 
druženje na kolesu in zabava. Zato se lahko prijavite vsi,ljubitelji gorskega kolesarstva, s 
tekmovalnimi izkušnjami ali brez njih, z več ali tudi z malo manj znanja, pomembno je le, da se 
boste imeli fajn. 
 
Dirka bo potekala na treh hitrostnih etapah in sicer: Grebenu, Trdinki in Ciklami.  
Start dirke: Planinska koča pri Miklavžu 
Transfer 1: Miklavž - Trdinov vrh 
Etapa 1: Trdinov vrh - Greben 
Transfer 2: Od konca Grebena do Krvavega kamna 
Etapa 2: Trdinka 
Transfer 3: Konec Trdinke in čez jaso  
Etapa 3: Ciklama 
Transfer 4: Od cilja do prireditvenega prostora v Gabrju 
Dolžina dirke cca 15 km z višinsko razliko 400 m. 
 
Prijave: www.prijavim.se, ali na prireditvenem prostoru, eno uro pred štartom 
 
Štartnina: 20,00 eur in se plača ob prijavi na strani www.prijavim.se , oziroma 25,00 eur ob prijavi 
na prireditvenem prostoru. 
 
Kolesa: za dirko so primerna vsa gorska kolesa, razen DH. Na dirke ne morete sodelovati z 
električnimi kolesi. 
 
Etape so hitre in tehnično ne preveč zahtevne, potrebno pa je nekaj fizične pripravljenosti. 
 
Uradni trening bo potekal v soboto 28.9.2019 in pa na dan dirke, dve uri pred štartom. Od 
prireditvenega prostora do štarta na Krvavem kamnu, bo organiziran šatl. 
 
Za več informacij smo na voljo na elektronskem naslovu info@drustvo-zverinice.si  in telefonski 
številki: 041/967153 
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Podmažite si verige in vidimo se v Gabrju. 
 


