
 

 

“GORICA ENDURO 4 FUN” 

PROGRAM TEKMOVANJA 

 

Kolesarsko združenje UC CAPRIVESI MTB TEAM GORIZIA v sodelovanju z goriško občinsko 

upravo organizira v nedeljo, 18. septembra 2016, prvo izvedbo gorskega kolesarskega tekmovanja 

- disciplina enduro “GORICA ENDURO 4 FUN” pod pokroviteljstvom Kolesarske zveze Italije. 

Tekmovanje je del serije “SLOENDURO 4 FUN”. Prireditev je odprta tekmovalnim in amaterskim 

kategorijam federacij, ki so včlanjene v Kolesarsko zvezo Italije in druga združenja. 

 

Splošne informacije 

Lahko sodelujejo vsi, ki so vključeni v sledeče amaterske in tekmovalne kategorije: 

- Open moški (Elite – Under 23)       - Open ženske (Elite - Junior) 

- Junior moški                                - mladinec moški 

- začetniki moški                           - mlade ženske (začetnica - mladenka) 

- Elite Sport in Junior Sport       - Master 1-2 

- Master 3-4                             - Master 5 – 6 in več 

- ženske Master (Elite Sport Women, Junior Women Sport, Master Women 1, Master Women 2). 

 

Vpisovanje 

Društva, ki so včlanjena v Kolesarsko zvezo Italije (FCI) in se želijo udeležiti tekmovanja, morajo 

vpisati svoje tekmovalce preko zveznega informacijskega sistema (faktor K – ID 113765). Tuji 

tekmovalci ali pripadniki drugih združenj morajo poslati prijavo po faxu +39 0481 227861 ali na 

naslov elektronske pošte info@caprivesimtbteam.it. Prijava mora vsebovati sledeče podatke: 

priimek, ime, datum rojstva, ime in številko društva. Vpisovanje se zaključi v petek, 16. septembra 

2016, ob 24.00 uri. 

 

Enodnevne izkaznice 

Organizator bo dal na razpolago 10 enodnevnih izkaznic za nečlane. Tisti, ki bi jih želeli uporabiti, 

morajo predčasno zaprositi zanje na naslov elektronske pošte info@caprivesimtbteam.it. Na dan 

tekmovanja se bodo morali zglasiti na tajništvu med urnikom, ki je namenjen preverjanju izkaznic. 

Pri sebi morajo imeti veljavni osebni dokument in zdravniško športno potrdilo za kolesarjenje 

(ministrski odlok z dne 18. februarja 1982). Druga zdravniška potrdila ne bodo upoštevana (npr. za 

atletiko, triathlon, nogomet, itd.). 

 

Vpisnina  

Vse kategorije: € 25,00 (cena vključuje tekmovalni paket in bon za kosilo) 

Nečlani: € 35,00 (cena vključuje enodnevno izkaznico, tekmovalni paket in bon za kosilo). 

Kategorija mladi (začetniki, mladinci M/Ž): brezplačna 

 

Vpisnino je treba poravnati z nakazilom na tekoči račun s sledečimi podatki:  

mailto:info@caprivesimtbteam.it


 

  

 

IBAN:    IT37U0862212401002002126310 BIC/SWIFT: CCRTIT2T96A 

naziv banke:   BCC – Cassa Rurale ed Artigiana di Lucunico, Farra e Capriva 

naslovljeno na: UC Caprivesi, piazza Cavour 9 – 34170 Gorizia 

namen:   Enduro 4 fun (navesti ime in priimek tekmovalca/ke) 

OPOMBA: za plačilo na dan tekmovanja se vpisnini prišteje še €5,00  

 

Zbirališče – Gorica, trg Cesare Battisti, 18. septembra 2016, od 7.30 dalje. 

Urniki:  07.30/10.00 – zbirališče tekmovalcev, odprtje tajništva, preverjanje izkaznic 

  07.30/10.00 – prosta preizkušnja proge 

  10.15/10.30 – tehnični sestanek športnih direktorjev in team manager 

  11.00 – začetek tekmovanja na trgu Cesare Battisti 

  16.00 – zaključek tekmovanja na trgu Cesare Battisti 

  17.00 – nagrajevanje in pasta party 

 


