
          

POSEBNI PRAVILNIK 

Za dirko v Enduro Cross Countryu za sezono 2021 

Ki bo dne: 3.7.2021 

V: Kočevje 

Na progi: / 

Št. vpisa AMZS: XC-02 

ORGANIZATOR 

Naziv: Športno društvo MX moto generqtion 

Naslov: Požarnice 26b 

Pošta. 1351 Brezovica pri Ljubljani 

Telefon: 031-783-681 

E-pošta: info@husqvarna-motorji.si                               
Uradne ure: / 

PROGA 

Dolžina proge: 3200m 

Minimalna širina: 2m 

Št. licence proge: tba 

VODSTVO IN NADZOR DIRKE 

Delegat AMZS: Martin Rus 

Direktor dirke: Rok Rus 

Sekretar vodstva dirke: Martin Rus 

Totalizatorska služba: RCS 

Vodja tehnične in verifikacijske službe: Rok Rus 

Vodja sodniške službe: Rok Rus 

Vodja redarske službe: Tba 

Vodja parkferme: Tba 

Vodja predštartnega prostora: tba 

Vodja zdravniške službe: Kontakt: Igor Hočevar / Zavod Medi Gros 

Vodja gasilske službe: Igor Kalinić 

 

PRIJAVE VOZNIKOV 

Izpolnjene prijavnice je potrebno poslati organizatorju do roka za prijave, ki je naveden na prijavnici, ali jo oddati na dan 

dirke na prijavah. Prijavnino / članarino se vplača na verifikaciji. 

Višina prijavnine voznika z licenco 50 ali 40 + testiranje (opcijsko) 

Višina prijavnine za voznika brez licence 50 ali 40 + testiranje (opcijsko) 

 

KONTROLA TEKMOVALNE PROGE 

Prva kontrola tekmovalne proge bo ob 08:15 uri na dan tekmovanja. 



TEHNIČNI PRELED IN VERIFIKACIJA 

Za vse razrede se bosta verifikacija in tehnični pregled vršila od 8:00 – 14:00 

IZDAJA TRANSPONDERJEV ali RFID čipov 

Prevzem transponderjev je v času prijav pri časomerilski službi. Vozniki morajo sami prevzeti in vrniti transponderje in 

upoštevati navodila časomerilcev glede namestitve čipov. 

SEJE ŽIRIJE 

Prva seja ob 8:30  Druga seja ob 17:30 

SESTANEK MED VODSTVOM DIRKE IN VOZNIKI TER NJIHOVIMI ZAKONITIMI ZASTOPNIKI 

Sestanek med vodstvom dirke in vozniki bo na štartnem prostoru 10 minut pred štartom vsakega razreda. 

URNIK DIRK 

Start  Kategorija 

Category 

Ogrevalni krog 

Warm up lap 

Dirka 

Race 

Dolžina dirke 

Race time 

Start 1  Mitas Enduro 65 
Mitas Enduro 85 

09:15 09:30 60 min 

Start 4  
Enduro (2.vožnja / 2.race) 16:00 16:15 120 min 

 

ZAVAROVANJE  

Organizator dirke bo sklenil zavarovanje proti tretji osebi. Organizator ne sprejema nobene odgovornosti za škodo na 

motociklih, njihovih delih in na opremi, ki je nastala ob nesrečah, ob požarih ali ob drugih vzrokih, razen v zaprtem 

prostoru (park ferme). 

PROTESTI IN PRIZIVI 

Protesti proti voznikom in njihovim tekmovalnim motorjem za nepravilnosti pri verifikaciji in na tehničnem pregledu 

morajo biti vloženi pred uradnim treningom. Protesti na rezultate morajo biti vloženi v času 30 minut po njihovi objavi.  

PROGLASITEV ZMAGOVALCEV IN PODELITEV NAGRAD 

Proglasitev zmagovalcev in podelitev pokalov ter praktičnih nagrad bo na prireditvenem prostoru. 

Direktor dirke: Rok Rus      

                       Avto-moto zveza Slovenije 

                      Vodja področja avto-moto šport 

         Luka Mežan 
    

Pravilnik je potrjen pod št. XC 02-2021  

Dodatek: 

Na tekmovanju je potrebno upoštevati priporočila NIJZ, ki veljajo za odprt prostor: 

 - med udeleženci je potrebna 1,5m razdalja in  

 - na 1 osebo je zagotovljenih 10m2 

 

OPOZORILO: udeleženci morajo izpolnjevati pogoje PCT. Informacija na www.gov.si 

 

Vsi tekmovalci in njihovi spremljevalci potrebujejo negativen test, dokazilo o prebolelosti ali cepljenju. 

 

http://www.gov.si/

