
Cross country je panoga, 
pri kateri pride do izraza 
vzdržljivost in zanesljivost. 

Tekmovalci morajo v časovnem 
obdobju, ki je določen za 

posamezni razred, prevoziti čim 
več krogov. Ker dirka ponavadi 

traja 2 uri, je priprava na 
dirko zelo pomembna!

ALI STE 
VEDELI?

?

Trening

Motocikel

OPREMA

TEKMA

Pot do zmage? Premeči črke manjkajočih 
besed v pravilni vrstni red.

Vozi se v sebi primernem tempu in se stopnjuje 
v drugi polovici dirke.Tekma je končana, ko po 
preteku določenega časa katerikoli tekmovalec 
iz svojega razreda prevozi ciljno linijo.

Motocikli morajo biti skladni s FIM tehničnim 
pravilnikom za panogi motokros in/ali enduro, pred 
dirko pa je vedno potrebno preveriti nivo hladilne 
tekočine, motornega olja, pritrjenost vijakov, 
delovanje zavor. Najvišja dovoljena glasnost je

Poleg zaščite celega telesa je priporočljivo 
med dirko skrbeti za hidracijo. 

Vožnja po terenu zahteva moč in                                   , 

zato je potrebna krepitev                      v rokah, 

trupu in nogah že pred                     . Pomembno je tudi 
poznavanje osnov tehnike vožnje in vaja vožnje čez ovire.

CROSS COUNTRY

T R I L S DŽVOVJZ Š I CM I KTM EO

2 x 50 + 15 =                dB

Izpolnjeno stran pošljite na naslov AMZS, Dunajska 128, 1000 Ljubljana ali po e-pošti (stran fotografirajte ali preslikajte) na naslov clanstvo@amzs.si, s pripisom "NATEČAJ", do 21. 2. 2020.

Nagrajenci decembrske 
številke MR:  

●  Ema Verbič, Šentjernej
●  Vito Mikerevič, Miklavž na Dravskem polju●  Miha Praprotnik, Polhov Gradec
●  Tilen Krauthaker, Beltinci
●  Nika Dajčar, Mala Nedelja

NAGRADNI NATECAJ
IME IN PRIIMEK OTROKA:

LETNICA ROJSTVA OTROKA:

POŠTNI NASLOV:

IME IN PRIIMEK STARŠA/
ZAKONITEGA ZASTOPNIKA (prijavitelja):

PODPIS PRIJAVITELJA:

Sodelujoči v natečaju daje privolitev, da Avto-moto zveza Slovenije, 
Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, kot upravljavec zbirk osebnih podatkov, 
osebne podatke, ki jih sodelujoči vpiše v obrazec (osebno ime, osebno ime 
starša, naslov, starost), obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja 
varstva osebnih podatkov za namen izvedbe natečaja in podelitve nagrad do 
zaključka natečaja oziroma do izvedbe podelitve nagrad. 

NAGRADE: 
5-krat kapa Tima Gajserja z njegovim podpisom

Tim
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