
ENDURO CROSS COUNTRY

INFORMACIJE
Enduro Cross Country je disciplina, namenjena tekmovanju z motorji in štirikolesniki, 
ki se izvaja na različnih naravnih ali umetnih podlagah in je namenjena dokazovanju 
voznikovih izkušenj in vzdržljivosti, ter vzdržljivosti motorja. Za prijavo na tekmovanje 
NE potrebujete licenc. Na tekmovanje se prijavite na dan dirke.

Štartne številke prejmete gratis na prijavi na tekmovanje  40 ali 50 EUR / bogate nagrade  
po vsaki dirki (Akrapovič, Motul, KTM, SKYN, Green Gold … ) in žrebanje KTM motorja 
ali komplet vzmetenja WP konec sezone!

Kategorije:

GOLD PLUS  vozniki nad 35 let, z dvo ali štiritaktnimi motorji. Gold PLUS kategorija je 
namenjena voznikom z izkušnjami v domačih in mednarodnih tekmovanjih. 
90 minut / 50 EUR

GOLD 35  vozniki do 35 let, z dvo ali štiritaktnimi motorji. Gold 35 kategorija je namenjena 
voznikom z izkušnjami v domačih in mednarodnih tekmovanjih. 90 minut / 50 EUR

GOLD 25  vozniki do 25 let, z dvo ali štiritaktnimi motorji. Gold 25 kategorija je namenjena 
voznikom z izkušnjami v domačih in mednarodnih tekmovanjih. 90 minut / 50 EUR
ENDURO  kategorija namenjena vsem, ki bi radi vozili več, torej 
1 x 90 minut + 1 x 60 minut / 50 EUR
 
SILVER 4T - amaterski vozniki, kateri nimajo izkušenj s tekmovanji. Vozi se s štiritaktnimi 
motorji 90 minut / 50 EUR

SILVER 2T - amaterski vozniki, kateri nimajo izkušenj s tekmovanji. Vozi se z dvotaktnimi
 motorji 90 minut / 50 EUR

BRONZE 4T  kategorija je namenjena popolnim začetnikom, v tej kategoriji nastopajo 
tekmovalci kateri nimajo nobenih izkušenj z nobenimi tekmovanji v moto športu. Vozi se s 
štiritaktnimi motorji 60 minut / 50 EUR

BRONZE 2T  kategorija je namenjena popolnim začetnikom, v tej kategoriji nastopajo 
tekmovalci kateri nimajo nobenih izkušenj z nobenimi tekmovanji v moto športu. Vozi se z 
dvotaktnimi motorji 60 minut / 50 EUR

LADIES  kategorija je namenjena ženskam, katere želijo nastopati na tekmovanjih enduro 
cross country. 60 minut / gratis

VETERAN   vozniki nad 40 let, tekmujejo na progi za kategorijo GOLD  4.štart dneva  
90 minut / 50 EUR
VETERAN 50  vozniki nad 50 let, tekmujejo na progi za kategorijo SILVER  3.štart dneva  
90 minut / 50 EUR

VETERAN 60  vozniki nad 60 let, tekmujejo na progi za kategorijo SILVER  3.štart dneva  
90 minut / 50 EUR
Enduro 65  vozniki z motorji do 65 ccm, starosti do dopolnjenih 13 let. Kategorija je 
namenjena voznikom, ki so pred svojo prvo dirko mlajši od 13 let. Če voznik 13. leto 
dopolni po prvi dirki, lahko sezono konča v tej kategoriji. Prijavnico za tekmovanje mora 
zanj podpisati starš ali skrbnik. 70 minut / 40 EUR

Enduro 85 - vozniki z motorji do 85 ccm, starosti do dopolnjenih 16 let. Kategorija je 
namenjena voznikom, ki so pred svojo prvo dirko mlajši od 16 let. Če voznik 16. leto 
dopolni po prvi dirki, lahko sezono konča v tej kategoriji. Prijavnico za tekmovanje mora 
zanj podpisati starš ali skrbnik. 70 minut / 40 EUR

ENDURO 125  vozniki z motorji do 125 ccm, tekmujejo na progi za kategorijo SILVER  
3.štart dneva 90 minut / 50 EUR 

OVERALL GOLD  vsi tekmovalci kateri bodo nastopali v 4. štartu dneva (razen ENDURO) 
bodo istočasno tekmovali tudi v skušpnem seštevku OVERALL GOLD! Organizator bo 
zagotovil bogate nagrade, ki se bodo podelile na vsakem tekmovanju.

OVERALL SILVER  vsi tekmovalci kateri bodo nastopali v 3. štartu dneva (razen ENDURO) 
bodo istočasno tekmovali tudi v skušpnem seštevku OVERALL SILVER! Organizator bo 
zagotovil bogate nagrade, ki se bodo podelile na vsakem tekmovanju.

OVERALL BRONZE  vsi tekmovalci kateri bodo nastopali v 2. štartu dneva (razen ENDURO) 
bodo istočasno tekmovali tudi v skušpnem seštevku OVERALL BRONZE! Organizator bo 
zagotovil bogate nagrade, ki se bodo podelile na vsakem tekmovanju.
PRIJAVE / REGISTRATION / REGISTRIERUNG / APPLICATIONE 8:00 - 13:30 

RAZGLASITEV REZULTATOV / CEREMONY / ZEREMONIE / CEREMONIA
12:45 - RAZGLASITEV REZULTATOV ENDURO 65 IN ENDURO 85 
18:00  RAZGLASITEV REZULTATOV 

Koledar 2022:
19.03.2022  Tar (HR)
09.04.2022  Kočevje (SLO)
07.05.2022  Ribnik (HR)
11.06.2022  Žiri (SLO)
17.09.2022  Šentvid pri Stični (SLO)
08.10.2022  Slovenj Gradec (SLO) 

Moto Zveza Slovenije
Perovo 19a
1290 Grosuplje
tel.: +386 1 7861 200

Enduro Cross Country: +386 41 709 113
Enduro: +386 41 527 111

40

info@seles.si
www.mzs-racing.si

R OENDU O  CR SS  COUNTRY

ŠTART           KATEGORIJA                      OGREVALNI KROG         DIRKA         DOLŽINA DIRKA
                         Category                                  Warm up lap                Race              Race time

START 1        MITAS ENDURO 65                   09:15                           09:30               70 min
                       MITAS ENDURO 85

START 2        BRONZE 2T &  4T                      11:15                           11:30                60 min
                       LADIES
                       ENDURO ( 1. RACE )

START 3        SILVER 2T & 4T                         13:30                           13:45                90 min
                       VET 50  &  VET 60
                       

START 4          GOLD 25, 
                        GOLD 35                                   15:45                           16:00               90 min
                        GOLD PLUS
                        VETERAN 40
                        ENDURO (2.RACE)

                               
                    

                       
PRIJAVE / REGISTRATION / REGISTRIERUNG / APPLICATIONE

8:00 - 13:30

RAZGLASITEV REZULTATOV / CEREMONY / ZEREMONIE / CEREMONIA

12:45  - RAZGLASITEV REZULTATOV ENDURO 65 IN ENDURO 85

18:00 -  RAZGLASITEV REZULTATOV 

ENDURO 125


