5. Gorizia Enduro 4Fun | 15. marec | Mossa/Moš
(Gorica, Italija)
Osnovne informacije
Prireditelj: ASD Unione Ciclisti Caprivesi MTB Team
Gorizia
Datum prireditve: 15. marec 2020

Entries and registration
fee

Kraj prireditve: Via XXIV Maggio – Mossa/Moš –
(Gorica, Italija)

Entries Open

Vodja prireditve: Flavio Tomasin

February 25 2020

Kontakti prireditelja:

Entries System

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

https://www.facebook.com/caprivesimtb/
Dogodek na Facebooku
Merjenje časov in obdelava resultatov

Entries will be accepted trough
the Prijavim.se system.
Entries Closed
Thursday, March 12 2020 at
23.59
Late entries
No late entries accepted.
Early Entry Fee

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

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.

25€, directly on Prijavim.se
5€ for Under 17 and Under
15 categories
Late Entry Fee
No late entries accepted.
Entry Fee Payment

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.

Entries payment is possible
trough Prijavim.se system.
Non-licensed riders
Due to FCI rules, only riders
with valid UCI or FCI license

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 10:00 – 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
višinskimi metri vzponov.
Mlajši od 17 let bodo nastopili na prvih treh hitrostnih
preizkušnjah.

are allowed to participate.
Licences with “Cycling for all”,
“Hobi” or similar will not be
accepted by the organizer due to
special Italian rules.
Please contact the organizer in
order to arrange your right to
compete on the race BEFORE
entry if you don’t have a FCI or
UCI license (with UCI code).

Categories
(FCI)
– Open male (Elite & Under 23)
– Open Female (Elite, U23 &
Junior F)
– Junior male (U19)
– Under 17 male
– Under 15 male
– Under 17 female (U17 fem –
U15 fem)
– Master Under 30 male (17/29
years old)
– Master Under 40 male (30/39
y. o.)
– Master Under 50 male (40/49
y. o.)
– Master Over 49 male (+49 y.
o.)
– Master Female (17/49 years
old)

Prihod do prizorišča

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

Zaščitna oprema
Obvezna je zaščitna oprema po pravilniku SloEnduro in
FCI. 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).

Splošne določbe
• Tekmuje se po pravilih UCI in FCI za enduro ter
pravilniku SloEndura 2020.
• Kakršna koli krajšanja etap niso dovoljena in bodo tudi
nenapovedano elektronsko in fizično nadzorovana. V
primeru ugotovljenih kršitev sledi izključitev tekmovalca.
• Udeležba na prologu ni obvezna. Tekmovalcu, ki se
prologa ne udeleži, se dodeli čas srednje uvrščenega
tekmovalca.
• Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost.
• Nagradni sklad po pravilniku SloEnduro.
• Rezultati bodo objavljeni na prireditvenem prostoru 30
min po končanem tekmovanju in na spletni strani
sloenduro.com.
• Delegat SloEnduro: Zagotavlja potek v skladu s pravili
ter v skladu z dogovori SloEndura (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.
• 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).
• Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred
startom.
• Vožnja in ogrevanje po progi v času tekmovanja je
prepovedano in bo sankcionirano.
• Redarji ob progi skbijo za varnost udeležencev in
gledalcev ter za spoštovanje pravil.
• 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 €.
• 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 in trening.
• Organizator lahko v primeru slabih vremenskih razmer
ali drugih nepričakovanih situacij spremeni potek proge,
dolžino in število etap, o čemer bo pravočasno obvestil
udeležence.

