
 

 

SLOENDURO »ENDURO KOČEVJE 2020« 

OSNOVNE INFORMACIJE 
 
Ime prireditve: ENDURO KOČEVJE 
Datum prireditve: 13.9.2020 
Kraj prireditve: kraj, država 
MTB TRAIL CENTER KOČEVJE, SLOVENIJA 
Prireditelj: KOLESARSKO DRUŠTVO MELAMIN, TOMŠIČEVA CESTA 9 
Vodja prireditve: JANEZ DEJAK 
Sodnik: ……………………………… 
 

Kontakti prireditelja 
Vodja prireditve: JANEZ DEJAK 
Vodja proge: IGOR KALIGARIČ, TOMAŽ PUŽEM 
Vodja prijavne službe: URŠA NEMANIČ ( ursa.nemanic@gmail.com ) 
Spletna stran: www.mtbtrailcenterkocevje.com 
 
Merjenje časov in obdelava rezultatov: 
Aleš Makuc | kucipedal@gmail.com  | 031 851 539 
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OPIS TEKMOVANJA 
 
Dirka Enduro Kočevje v 2020 šteje za Sloenduro serijo in hkrati za državno prvenstvo v enduru v Sloveniji. Dirka je sestavljena iz 4 etap, vse se končajo ob 
vznožju tekmovanja.  
Na vse etape se prikolesari, uporaba shuttla ni dovoljena in ne bo mogoča. 
Tekma bo vsebovala trase za mlajše kategorije, ki pa bodo krajše in imele vsaj eno etapo isto kot starejše kategorije.  
Potekala bo dvojna podelitev za najboljše, za serijo Sloenduro in Državno prvenstvo v enduru. 

 

FORMAT TEKMOVANJA 
 
Trening v soboto ob 16.00(shuttle NI dovoljen), v nedeljo na sporedu štiri etape. 

 

VRSTNI RED NA ŠTARTU 
 
Štartne pozicije bodo določene po pravilniku SloEnduro. Tekmovalci bodo štartali obratnem vrstnem redu, torej številka 1 štarta kot zadnji. 



 

 

SPORED TEKMOVANJA 
 
Sobota, datum 
12.6.2020 od 16.00 dalje 
 
 
Nedelja, datum 
Start prve etape v nedeljo, 23.8.2020 ob 11.00 uri 

 

OPIS TRASE TEKMOVANJA 
 
Trase bodo sestavljene iz trailov v MTB trail centru in konektorjev, ki se ob običajnih razmerah ne uporabljajo, podlaga je večinoma zemljnata, ob dežju 
spolzka. 
Vzpon na prvo etapo bo potekal po makadam poti, na vse ostale etape pa po climbu Frideriku. 
 
Trase bodo objavljene do petka pred začetkom tekmovanja



 

 

 

Na tekmi bo organizirana Kenda SuperEtapa. Po organizatorjevi presoji bo izbrana najbolj »posebna« etapa tekme. To je lahko najdaljša, najtežja, ena od 
novih etap ali kakorkoli drugače tista, ki bi se morala tekmovalcem najbolj vtisniti v spomin. 

Najhitrejši na Kenda SuperEtapi (moški in ženska) prejme nagrado pokrovitelja Kenda. Izbor Kenda SuperEtape bo objavljen v objavi celotne trase. 

PRIHOD DO PRIZORIŠČA 
 
Trail center se nahaja v Dolgi vasi pri Kočevju. 
Vhod iz glavne ceste na relaciji Kočevje-Petrina je označen. 
 



 

 

 



 

 

PRIJAVE IN ŠTARTNINA 
 
Začetek prijav 
3 tedne pred dirko 
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 (10.9.2020 do 23.59) pred prireditvijo. 
Naknadne prijave 
Niso možne(priporočilo NIJZ, da ni nepotrebnih stikov) 
Štartnina ob predprijavi 
35 € 
10€ za otroške kategorije 
Štartnina ob naknadni prijavi 
Ni možno 
Plačilo štartnine 
Vsa navodila v zvezi z plačilom so objavljena na strani www.prijavim.se.  
Tekmovalci brez licence 
Tekmovalci brez licence lahko nastopajo ob predložitvi članske izkaznice KZS, tekmujejo pa lahko le v kategoriji HOBI. Zaželeno je, da tekmovalci že prej 
pridobijo kartice KZS. Cena KZS izkaznice za leto 2020 je objavljena na strani KZS. Kartica velja do konca sezone. 
Licenca KZS ali druge nacionalne kolesarske organizacije je obvezna za vse tekmovalce razen za kategorijo HOBI. 

http://www.prijavim.se/
http://www.sloenduro.com/kamplc-enduro-8-oktober-2017/www.prijavim.se


 

 

KATEGORIJE 
 
Tekmovanje bo potekalo po kategorijah SloEnduro za sezono 2020: 
 
Kategorija:                                                            Letnica:                                 Kategorije po MTB licencah: 
ABSOLUTNA KATEGORIJA                                          Združena – vse starosti     vsi licencirani 

U15 DEČKI                                                                    14 let in mlajši(2006 in mlajši)      Dečki in vsi mlajši 
U17 MLAJŠI MLADINCI                                              15-16 let (2004-2005)                     Mlajši mladinci in vsi mlajši 

U19 MLADINCI                                                            17-18 let (2003-2002)                     Mladinci in vsi mlajši 

MOŠKI                                                                          19 let in starejši(2002 in st.)          ELITE, U23, Amaterji 

MASTER 1                                                                    30 do 39 let(1990-1981)                Masters 1 

MASTER 2                                                                    40 do 49let(1980-1971)                 Masters 2 

MASTER 3                                                                    50 in vsi starejši(1970 in st.)         Masters 3 

ŽENSKE                                                                         Združena – vse starosti                 Vse licencirane 

AMATERJI                                                                    19 let in več(2002 in st.)                Vsi licencirani 

HOBI                                                                             Nedoločeno (vsi letniki)                 Brez licence 

 

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 in U17 je obvezna zaščita za hrbet ali nahrbtnik z ojačanim hrbtiščem! 



 

 

TRENINGI NA PROGI 
 
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. 

SPLOŠNE DOLOČBE 
• Tekmuje se po pravilih UCI in KZS 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. 
 

 


