OSNOVNE INFORMACIJE
Organizator:

Kolesarsko društvo Melamin, Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje

Datum

14.9.2019

Kraj

MTB trail center Kočevje
www.mtbtrailcenterkocevje.com/contact

Vodja tekmovanja

Janez Dejak

janezdejak@gmail.com

0038631345535

Vodja prijav

Urša Nemanič

ursa.nemanic@gmail.com

0038631648656

Vodja proge

Igor Kaligarič

igor.kaligari@gmail.com

0038651308454

Merilna služba

Aleš Makuc

kucipedal@gmail.com

0038631851539

WEB prireditve

www.mtbtrailcenterkocevje.com

FB prireditve

www.facebook.com/MTB-trail-center

OPIS TEKMOVANJA
Enduro Kočevje je enodnevno tekmovanje, ki šteje za točke serije Enduro4fun. Tekma bo potekala v soboto in
bo sestavljena iz 3 etap v MTB trail centru Kočevje. Transfer na vrh bo potekal po climb trailu Friderik.

FORMAT TEKMOVANJA
Klasični format s tremi hitrostnimi preizkušnjami oz. etapami.

mtbtrailcenterkocevje.com

VRSTNI RED 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
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

17:30-23:00

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 trailii, 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 teden pred dirko.
Po dirki, kot se spodobi, enduro žur!

PRIHOD DO PRIZORIŠČA
Klikni na link za prikaz lokacije na Googlovi mapi.

ZAŠČITNA OPREMA
mtbtrailcenterkocevje.com

Zahtevana je zaščitna oprema po pravilniku SloEnduro. Na hitrostnih preizkušnjah 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) XC čelado. Ščitniki morajo biti na etapah pravilno
nameščeni, na transferjih pa jih tekmovalci niso obvezani uporabljati (razen najmanj XC čelade).

SPLOŠNE DOLOČBE
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Tekmuje se po pravilih UCI, KZS za enduro ter pravilniku serije SloEnduro.
Kakršna koli krajšanja etap niso dovoljena in bodo tudi nenapovedano elektronsko in fizično
nadzorovana. V primeru ugotovljenih kršitev sledi izključitev tekmovalca.
Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost
Nagradni sklad po pravilniku SloEnduro
Mesto objave rezultatov je na prireditvenem prostoru, 30 min po končanem tekmovanju, in na spletni
strani sloenduro.com
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 je potrebno
vse cestnoprometne 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.
Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom.
Vožnja in ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano.
Ob progi bodo stacionirani redarji.
Vsakršna vožnja izven označenih prog je prepovedana in kazniva. Na tekmi bomo naključno kontrolirali,
tako fizično kot elektronsko s sistemom za timing SportIdent. Nezabeležen »punch« na določenem delu
proge bo pomenil avtomatsko diskvalifikacijo!
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 50,00 €
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.

mtbtrailcenterkocevje.com

PRENOČIŠČA
Bearlog Hostel

Kočevska cesta 4, 1330 Kočevje

hostel.bearlog@kocevsko.com

Camp Jezero

Trdnjava 3, 1330 Kočevje

camp.jezero@kocevsko.com

Vila Sajovic

Ljubljanska cesta 35, 1330
Kočevje

artplet@siol.net

Gostilna Tri zvezde

Pri Unionu 32, 1330 Kočevje

info@trizvezde.si

Penzion Tušek

Rudnik 18, 1330 Kočevje

zala.tusek@gmail.com

mtbtrailcenterkocevje.com

