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Dodatni pravilnik za  

GHD GORJANCI (SVN) – 17.06 – 19.06.2016 
 

FIA GORSKO PRVENSTVO STARODOBNIH VOZIL – HHCC 
FIA CEZ gorsko prvenstvo starodobnih vozil 

Slovensko pokalno prvenstvo starodobnih vozil v gorsko hitrostnem avtomobilizmu 
Avstrijsko državno prvenstvo starodobnih vozil v gorsko hitrostnem avtomobilizmu 

Slovenija Triveneto pokal v gorsko hitrostnih dirkah 2016 

 

PROGRAM 
 

Sreda  

08.06.2016 

12.00  Zaključek prijav 

Ponedeljek  

13.06.2016 

12.00  Tiskovna konferenca 

 18.00  Obava liste prijavljenih  

Petek 

17.06.2016 

12.00. – 17.30  Administrativni pregledi 

 12.30. – 18.00  Tehnični pregledi 

Sobota 

18.06.2016 

10.00  Razgovor s tekmovalci in 

vozniki      

 11.00 a.m. Uradni trening - 1. tek 

 1 h po 
končanem 1. 
treningu   

Uradni trening - 1. tek 

 1 h po 
končanem 2. 
treningu   

Uradni trening - 3. tek 

Nedelja 

19.06.2016 

10.00  Dirka - 1. tek 

 13.00  Dirka - 2. tek 

 15.30 p.m. Objava uradnih 

rezultatov 

 Od 17.00 p.m.  Razglasitev zmagovalcev 

in podelitev priznanj 

 

1 – ORGANIZACIJA 
 

Avto športno društvo SA-I organizira mednarodno 
avtomobilsko gorsko-hitrostno dirko Gorjanci 2016, ki bo 
potekla med 17.06. in 19.06.2016. 
 

Ta dodatni pravilnik je bil potrjen: 

- od Zveze za Avtošport Slovenije - AŠ 2005  

- pod št.: 3/1-AZ/FP-03/16, 
 

- s strani FIA 
- pod št.: 4HHCC250416 

 

1.1  Organizacijski odbor, sekretariat 
Predsednik organizacijskega odbora je: 

Ime: Viktor Levec   

Naslov: Koprska 98, 1000 Ljubljana 

Tel: +386(0)1 244 62 38 

Email: viktor.levec@asdsai.si 

 
Člani 
Mr Andrej Blatnik, Mr Miha Levec, Mrs Irena Lipar,  Mr Tomaž 
Matjašič, Mr Janez Milavec, Mr Samo Golobič, Mr Marjan 
Gregorič, Mr Matjaž Možina, Mr Anton Anderlič, Mr Milan 
Kožar, Mr Marko Možina and Mr Davorin Možina. 
 
 

Naslov sekretariata dirke je 

 

Od: 17.06.2016 – od 07.00:  

Avtošportno društvo SA-I,  
Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana.  
Tel: +386(0)1 244 62 38 / +386 (0)1 422 24 94 
Mob.: +386 (0) 31 785 818 
Fax +386 (0)1 422 24 95 

E-mail: info@ghd-gorjanci.si 
Spletna stran: www.ghd-gorjanci.si 
  

Od 17.06.2016 - od 07.00 a.m. 

“Restavracija Prepih”  
Gornja težka voda 19,  
8322 Stopiče  
Mob.: +386 (0) 31 785 818  
E-mail: info@ghd-gorjanci.si 

  

1.2  Funkcionarji 
 

Direktor dirke Samo GOLOBIČ  (SVN) 

Pomočnik direktorja dirke 

za varnost 

Marjan GREGORIČ (SVN) 

Pomočnik direktorja dirke Miha LEVEC (SVN) 

Predsednik žirje Rod PARKIN (GBR) / FIA 

Člani žirije Stan MINARIK (CZE) / FIA 
Matjaž MOŽINA (SVN) 

Tehnični komisarji Janez FLERIN (SVN),  
Jože KRAMŽAR (SVN),  
Konrad ORASCHE (AUT) 

Časomerilci Omikron Plus (SVN) 

FIA Opazovalec John NAYLOR (IRL) 

FIA eligibility delegate Ralf PETTERSSON (FIN) 

Stiki z vozniki in 

tekmovalci 

Marko MOŽINA (SVN) 
Anja DJANIŠ (SVN) 

Vodja zdravstvene službe Vida VREČAR dr.med. (SVN) 

Sekretar dirke Irena LIPAR (SVN) 

Sekretar žirije Irena LIPAR (SVN) 

ASN varnostni delagat Viktor LEVEC (SVN) 

ASN Opazovalec – 

AŠ2005 

Dagmar ŠUSTER (SVN) 

ASN Opazovalec – OSK Wolfgang SAUER (AUT) 

 

1.3  Uradna oglasna deska 
Vse komunikacije in odločitve kot tudi rezultati bodo 

izobešeni na uradnih oglasnih tablah, ki bodo locirane:  
“Restauracija Prepih”  
Gornja Težka Voda 19, 8322 Stopiče.  
od 17.06.2016 (od 12.00) do 19.06.2016. (do 07.00) 

 

2 – SPLOŠNO POGOJI 
 

2.1 Prireditev  bo organizirana v skladu z zahtevami FIA 
Mednarodnega športnega pravilnika (ISC), z z zahtevami FIA 
predpisov za gorsko hitrostno prvenstvo starodobnih vozil, 
Športnim pravilnikom gorsko hitrostno prvenstvo starodobnih 
vozil, z zahtevami  nacionalnih pravilnikov, in z zahtevami tega 
dodatnega pravilnika. 
 

2.2 S prijavo na dirko se udeleženec zavezuje spoštovati 
zgoraj navedene predpise in, da v primeru diskvalifikacije 
opusti zatekanje k sodnikom ali sodiščem, ki niso predvidena 
v FIA Mednarodnem športnem pravilniku (FIA ISC). 
 

2.3  Vsem osebam ali združenjem, ki organizirajo ali se 
udeležujejo tekmovanja in prekršijo te predpise, se lahko 
odvzame licenca. 
 
 
 

mailto:viktor.levec@asdsai.si
mailto:info@ghd-gorjanci.si
http://www.ghd-gorjanci.si/
mailto:info@ghd-gorjanci.si
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2.4  2.4 Tekmovanje šteje za naslednja prvenstva 

- FIA gorsko hitrostno prvenstvo starodobnih vozil – 

HHCC 

- Državno prvenstvo Avstrije za starodobna vozila 

in  

- Slovenija Trivenetno Pokal 2016 

 

2.5  Proga 
Tekmovanje bo organizirano na progi, ki ima naslednje 
značilnosti:  

Dolžina: 4.300 m 

Povprečni nagib: 6,47 % 

Start: Težka Voda 237m  

Cilj: Veliki Verovec 515m 
 

3 – DOVOLJENA VOZILA 
 

3.1 Categories and classes 
Vsako vozilo mora imeti FIA Tehničnega potni list za 
starodobna vozila (FIA HTP) ali Nacionalni tenični potni list za 
stardoobna vozila (Odvisno od Prvenstva/Pokala v katerem 
nastopa). Vsem vozilom v skladu s predpisi FIA Dodatka K je 
dovoljena udeležba:  
 

3.1.1 FIA Gorsko Hitrostno prvenstvo Starodobnih vozil - 

HHCC 

Kategorija 1 (C, D, E, F, G 1, GR) 

Kategorija 1  
(SAL 1-4, OT 1-4, OS 1-8, T 1-15, GT 1-17,TC 1-15, GTS 1-17) 
A1 do    850cm3 
A2 do 1150cm3 
A3 do 1300cm3 
A4 do 1600cm3 
A5 do 2000cm3 
A6 nad 2000cm3 

 

Kategorija 1  
(TSRC 1-18, GTP E-G1, HST 1-5, HS 2-6 2-seat) 
A7 do 1300cm3 
A8 do 1600cm3 
A9 do 2000cm3 
A10 nad 2000cm3 
 

Kategorija 2 (G2, H1, HR) 

Kategorija 2  
(T 16-25, TC 16-25, GT 18-27, GTS 18-27) 
B1 do   850cm3 
B2 do 1150cm3 
B3 do 1300cm3 
B4 do 1600cm3 
B5 do 2000cm3 
B6 nad 2000cm3 

 

Kategorija 2 
(TSRC, HST 1-5, S 2/1) 
B7 do 1300cm3 
B8 do 1600cm3 
B9 nadnad 1600cm3 

 

Kategorija 3 (H2, I, IR) 

Kategorija 3  
(T 26-35, TC 26-35, GT 28-37, GTS 28-37) 
C1 do 1300cm3 
C2 do 2000cm3 
C3 nad 2000cm3 

 

Kategorija 3  
(TSRC, HST 1-5, S2/2) 
C4 do 2000cm3  
C5 nad 2000cm3 
 

Kategorija 4 (J1, J2, JR) 

Kategorija 4 
(T, CT, GT, GTS - 01.01.1982 do 31.12.1985) 
D1 do 1600cm3 
D2 do 2000cm3 

D3 nad  2000cm3 

Kategorija 4 (T, CT, GT, GTS –01.01.1986 do 31.12.1990) 
D4 do 1600cm3 
D5 do 2000cm3 
D6 nad  2000cm3 

 

Kategorija 4  
(TSRC, Skupina C, S2/3, GC 1a, GC 1b, GC 2a, GC 2b, 
SN/2500, SN/3000) 
 
D7 do  2000cm3 
D8 nad 2000cm3 
D9 SN do 2500cm3 
D10 SN do 3000cm3 
 

Kategorija 5 (C, D, E, F, GR, HR, IR, JR) 

Kategorija 5  
E1 1919-1953 brez omejitve prostornine 
E2 1954-1982 do 1600cm3 
E3 1954-1982 do 2000cm3 
E4 1983-1990 do 1600cm3 
E5 1983-1990 do 2000cm3 
 

3.1.2 FIA CEZ Gorsko Hitrostno prvenstvo Starodobnih 

vozil 
Starodobna vozila bodo razdeljena v pet (5) kategorij po 
pravilniku FIA (HHCC). 
 

3.1.3 Pokalno prvenstvo Slovenije za starodobna vozila 
Starodobna vozila bodo razdeljena v pet (5) kategorij po 
pravilniku FIA (HHCC). 
 

3.1.4 Državno prvenstvo starodobnih vozil Avstrije 

Kategorija 1 (C, D, E, F, G 1) 

Kategorija 1.1  
(SAL 1-4, OT 1-4, OS 1-8, T 1-15, GT 1-17, TC 1-15, GTS 1-
17) 
A1 do   850cm3 
A2 do 1150cm3 
A3 do 1300cm3 
A4 do 1600cm3 
A5 do 2000cm3 
A6 nad 2000cm3 
 

Kategorija 2 (G2, H1) 

Kategorija 2.1  
(T 16-25, TC 16-25, GT 18-27, GTS 18-27)    
B1 do   850cm3 
B2 do 1150cm3 
B3 do 1300cm3 
B4 do 1600cm3 
B5 do 2000cm3 
B6 nad 2000cm3 
  

Kategorija 3 (H2, I, IR) 

Kategorija 3.1 
(T 26-35, TC 26-35, GT 28-37, GTS 28-37)    
C1 do 1300cm3 
C2 do 2000cm3 
C3 nad 2000cm3 

Kategorija 4 (J1, J2) 

Kategorija 4.1  
(T, CT, GT, GTS -01.01.1982 do 31.12.1985) 
D1 do 1600cm3 
D2 do 2000cm3 
D3 nad  2000cm3 
 

Kategorija 4.2  
(T, CT, GT, GTS -01.01.1986 do 31.12.1990) 
D1 do 1600cm3 
D2 do 2000cm3 
D3 nad  2000cm3 
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3.1.4 Slovenija Triveneto Pokal 2016 – Starodobna vozila 
Starodobna vozila bodo razdeljena v pet (5) kategorij po 
pravilniku FIA (HHCC). 

 

3.2  V primeru prisiljenega polnjenja (glej Dodatek J), se 
nominalna prostornina za vozila do vključno periode J1 
pomnoži z 1,4 , za vozila periode J2 in JR/1986-1990 pomožni 
z 1,7 in vozila sodijo v razred, ki ustreza tako izračunani 
prostornini. 
 

3.3 Varnostna oprema vozil mora biti v skladu s FIA 
Dodatkom K. 
 

3.4  Katerokoli vozilo, ki ne zadovoljuje veljavnih varnostnih 
predpisov ali ima nezadovoljive varnostne elemente, ne bo 
sprejeto oziroma bo izključeno s tekmovanja. 
 

3.5  Uporablja se lahko le gorivo v skladu z zahtevami 
Dodatka K. 
 

3.6 Vsaka oblika gretja gum pred startom je prepovedana in 
bo sankcionirana, kar lahko pomeni tudi izključitev iz dirke. 
 

4 - VARNOSTNA OPREMA VOZNIKA 
 

4.1  Uporaba varnostnih pasov in čelade, ki ustreza FIA 
predpisom, je obvezna  med treningi in dirko. 
 

4.2  Vozniki morajo obvezno nositi ognjevarna oblačila 
(kombinezon vključno s spodnjo majico, podkapo, rokavicami, 
čevlji, nogavicami), ki morajo biti v skladu z veljavnimi FIA 
standardi. 
 

5 - POGOJI ZA TEKMOVALCE IN VOZNIKE 
 

5.1  Vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima tekmovalno 
licenco, veljavno tekoče leto, izpolnjuje pogoje za prijavo. 
 

5.2  Vozniki morajo imeti tudi veljavno vozniško dovoljenje in 
vozniško licenco za tekoče leto. 
 

5.3  Tuji tekmovalci in vozniki morajo imeti pisno dovoljenje 
za udeležbo od ASN, ki jim je izdala licenco(e), pa čeprav le v 
obliki preprostega zaznamka na licenci 
 

6 - PRIJAVE, ODGOVORNOST IN ZAVAROVANJE 
 

6.1 S prijavo voznik sprejme ta Dodatni pravilnik, prijavo je 
treba poslati na naslov:  

AŠD SA-I         Fax:   +386 (0) 1 422 24 95; 

Koprska 98, SI-1000 Ljubljana   E-mail: prijave@asdsai.si 
 
Fotokopija prve strani FIA Tehničnega potnega lista (FIA HTP) 
mora biti priložena prijavnici. 

 

ZAKLJUČEK PRIJAV: 08.06.2016 24.00 

 
Prijave poslane s telefaksom ali po e-mailu morajo biti pisno 
potrjene pred potekom roka za zaključek prijav na uradni 
prijavnici. 
 

6.2  Največje število udeležencev je 140. V primeru, da je 
prijavljeno več kot 140 voznikov, bo kriterij datum poslane 
prijavnice in datum plačila prijavnine.  
 

6.3 Vozilo se lahko zamenja po poteku roka za prijave, pod 
pogojem da novo vozilo spada v isto skupino in isti 
prostorninski razred (točka 3.2) kot vozilo, ki bo zamenjano.  
 

6.4 Zamenjava tekmovalca ni možna po zaključku prijav. 
Zamenjava voznika je možna skladno s čl. 9.14 ISC. 
Nadomestni  voznik, ki mora imeti veljavno licenco oziroma 
licence kot tudi dovoljenje za štart od njegove ASN, mora biti 
imenovan pred začetkom  njegove verifikacije. 

 

6.5 Dvojni štart (1 voznik za 2 vozili ali 1 vozilo za 2 voznika) 
ni dovoljen. 

 

6.6 Prijavnina znaša: 
- Z organizatorjevim dodatnim oglaševanjem (točka 8.3.2) 

€170,00  
- Brez organizatorjevega dodatnega oglaševanja (Točka 

8.3.2): €340,00  

- Tekmovalci, ki nastopajo za Pokalno prvenstvo R 
Slovenije, Državno prvestvo Avstrije, Slovenija – Triveneto 
Pokal 2016, plačajo prijavnino v skladu z razpisom 
veljavnim za posamezno prvenstvo v letu 2016 

 
Prijavnina se vplača na:  
 

AVTO ŠPORTNO DRUŠTVO SA-I 

Donacija za ghd  

IBAN SI56 0205 3025 6533 177 

SWIFT: LJBASI2X 

Sklic 00 301-številka licence 

 

6.7  Prijava je lahko sprejeta, v kolikor je celotna prijavnina 
plačana do roka, predvidenega v točki 6.1.. 
 

6.8 Prijavnina vključuje organizatorjevo zavarovanje, 
nalepke organizatorjevega dodatnega oglaševanja in startne 
številke. 
 

6.9  Prijavnina bo vrnjena v celoti, v kolikor bo tekmovanje 
odpovedano ali prijava ni sprejeta. Organizator bo povrnil 50% 
prijavnine tekmovalcu, ki v primeru «force majeure», potrjeno 
s strani njegove ASN več kot pet (5) dni pred pričetkom 
verifikacije, ne bo mogel nastopiti na tekmovanju. 
 

6.10 Vsak udeleženec vozi na svojo odgovornost. 
Organizator zavrača vsako odgovornost za osebne poškodbe 
ali poškodbe stvari nasproti tekmovalcem, voznikom, 
pomočnikom in tretjim strankam.  
Vsak tekmovalec/voznik je odgovoren za lastno zavarovanje. 
 

6.11 Skladno s predpisi bo organizator sklenil zavarovanje iz 
odgovornosti v skupnem znesku 
:  

- do  €500.000. 
 

6.12 Obvezno zavarovanje (proti tretji osebi) organizatorja 
velja ves čas prireditve med treningi, med dirko kot tudi med 
vožnjo od parkirišča do proge in nazaj. 

 

7 - PRIDRŽKI, URADNO BESEDILO 
 

7.1  Organizator si pridržuje pravico dodati temu dodatnemu 
pravilniku ali izdati dodatna določila ali navodila, ki so sestavni 
del tega dodatnega pravilnika. Ravno tako si pridržuje pravico, 
da odpove ali prekine prireditev v primeru premalo prijav, višje 
sile ali nepredvidenih dogodkov, brez obveze do povrnitve 
kakršnihkoli stroškov. 
 

7.2  Udeleženci bodo seznanjeni o vseh dopolnilih ali 
dodatnih določilih v najkrajšem možnem času s pomočjo 
datiranih in oštevilčenih biltenov, ki bodo izobešeni na uradni 
oglasni deski (točka 1.3). 

 

7.3  O vseh zadevah, ki niso predvidene v tem dodatnem 
pravilniku, bo odločala žirija tekmovanja. 
 

7.4  Le angleška verzija tega dodatnega pravilnika bo 
upoštevana kot uradno izvirno besedilo. 
 

8 - DOLŽNOSTI UDELEŽENCEV 
 

8.1 Štartne številke 

8.1.1 Organizator bo priskrbel  vsakemu udeležencu 2 štartni 
številki, ki morajo biti vidno postavljene na obeh straneh vozila 
med celotnim trajanjem prireditve.  
Vozilom brez pravilnih štartnih številk ne bo dovoljeno štartati 
na prireditvi. 

mailto:prijave@asdsai.si
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8.1.2 Za dodelitev štartnih številk je odgovoren organizator. 
 

8.1.3 Po končanem tekmovanju, pred zapustitvijo parc ferme-
ja ali boksov, je treba številke z vozil, ki vozijo v javnem 
prometu, odstraniti. 
 

8.2  Startna razvrstitev 

8.2.1  Vozniki morajo biti na razpolago direktorju dirke najmanj 
eno uro pred štartom. Vozniki so odgovorni za neupoštevanje 
določil urnika ali sprememb urnika, ki so lahko določene pred 
startom. 
 

8.2.2   Udeleženci morajo zavzeti svoje mesto v štartni 
razvrstitvi najmanj 10 minut pred svojim štartnim časom. 
Voznik, ki se ne javi na štart ob zanj predvidenem štartnem 
času, je lahko izključen s tekmovanja. 
 

8.3  Oglaševanje 

8.3.1  Oglaševanje na vozilih je prosto pod pogoji: 
 - da je v skladu s FIA in ASN pravili 
 - da ni žaljivo 
 Prepovedano je oglaševanje na stranskih oknih. 
 

8.3.2 Organizator je predvidel naslednje reklame: 

- obvezno (štartna številka): REVOZ, 

- dodatno (Točka 6.6): bo objavljeno z Biltenom s strain 
Organizatorja.  

 

8.4  Zastave-signali, vedenje na progi 

8.4.1 -  Med treningom in dirko bodo v uporabi naslednji 
signali in jih je treba striktno upoštevati: 

 

Rdeča zastava Takoj brezpogojno ustaviti. 

1 Mahajoča 

rumena zastava 

Neposredna nevarnost, zmanjšaš 
hitrosti in bodi pripravljen na 
spremembo smeri vožnje. 
Nevarnost poleg steze ali delno na 
stezi. 

2 mahajoči rumeni 

zastavi 

Zelo resna nevarnost, zmanjšaš 
hitrost in bodi pripravljen na 
ustavljanje. Nevarnost da je 
celotna ali samo del steze 
neprevozen. 

Rumena zastava z 

rdečimi vert. 

črtami 

Spolzka površina, slabši oprijem. 

Modra zastava Za vami je hitrejše vozilo, ki vas 
želi prehiteti. 
 

Črno bela-

šahovnica     

Konec teka (ciljna črta). 

 

8.4.2   Strogo je prepovedano voziti počez čez progo ali v 
nasprotni smeri dirke, dokler ni za to dovoljenja oziroma 
navodil sodnikov ali direktorja dirke. Vsaki kršitvi teh pravil bo 
sledila izključitev z možnostjo dodatnih sankcij in 
posredovanja zadeve matični ASN. 
 

8.4.3   V kolikor mora voznik prekiniti vožnjo zaradi 
mehaničnih okvar ali drugih težav, mora svoje vozilo takoj 
umakniti s proge in ga zapustiti, pri tem mora upoštevati 
navodila sodnikov. 
 

9 - ADMINISTRATIVNI PREGLED IN TEHNIČNI 

PREGLED 
 

9.1  Verifikacija 

9.1.1 – Administrativni pregled bo potekal:  

 

Lokacija Restavracija Prepih, Gornja težka voda 18 

Datum 17.06.2016 

Čas Od 12.00 do 17.30  

 

9.1.2 - Udeleženci se morajo javiti na verifikaciji osebno. 
 

9.1.3 - Dokumenti, ki jih je treba predložiti: 
 - Mednarodno tekmovalno licenco tekmovalca in voznika 
 - Mednarodno vozniško dovoljenje 

- FIA Tehnični potni list za starodobna vozila (FIA HTP) 
 
Tuji tekmovalci in vozniki morajo imeti pisno dovoljenje za 
udeležbo od ASN, ki jim je izdala licenco(e), pa čeprav le v 
obliki preprostega zaznamka na licenci. 
 

9.2 Tehnični pregled 

9.2.1 -  Tehnični pregled bo potekal: 

 

Lokacija Restaurant Prepih, Gornja težka voda 18 

Datum 17.06.2016 

Čas od 12.30 do 18.00  

 

9.2.2 -  Udeleženci so dolžni spremljati svoje vozilo na 
tehničnem pregledu, da bo opravljena identifikacija vozila in 
pregled varnostnih ukrepov. 
 

9.2.3 -  Na zahtevo je treba predložiti FIA Tehnični potni list 
(FIA HTP). Otherwise, scrutineering may be refused. 
 

9.2.4 -  Udeleženci, ki zamudijo na tehnični pregled bodo 
kaznovani, lahko celo z izključitvijo, glede na odločitev žirije.  
 
Vendar žirija lahko dovoli opraviti tehnični pregled, če 
tekmovalec/voznik lahko dokaže, da je zamuda posledica višje 
sile. 
 

9.2.5 -  Opravljen tehnični pregled ni potrdilo, da je vozilo 
skladno z veljavnimi predpisi. 
 

9.2.6 -  Po tehničnem pregledu bo s strani žirije objavljena 
in izobešena štartna lista udeležencev, ki lahko nastopijo na 
treningu. 
 

10 - POTEK PRIREDITVE 
 

10.1  Štart, cilj, merjenje časov 

10.1.1 - Štart bo stoječi z vžganimi motorji.  
Žirija in direktor dirke lahko spremenita vrstni red štarta glede 
na okoliščine.. 
 

10.1.2 - Nobeno vozilo ne more štartati izven svoje skupine 
brez dovoljenja žirije. 
 

10.1.3 - Vozilo, ki je sprožilo štartno uro, se obravnava, kot 
da je štartalo, in ne more ponoviti štarta. 
 

10.1.4 - Odklonitev ali zamuda na štart povzroči izključitev. 
 

10.1.5 - Cilj je leteči. Tek je končan, ko vozilo prečka ciljno 

črto in takoj za tem mora močno zmanjšati hitrost. 
 

10.1.6 - Merjenje časov bo opravljeno s pomočjo foto-celic z 
natančnostjo 1/100 sekunde. 
 

10.2  Trening 

10.2.1 - Strogo je prepovedano trenirati izven časov, uradno 
predvidenih za trening. 

 

10.2.2 - Uradni trening bo potekal po podrobnem urniku 
organizatorja. 
 

10.2.3 - Samo vozila, ki so opravila tehnični pregled lahko 
startajo na treningu. 
 

10.2.4 - Pogoj za nastop na dirki je najmanj en končan tek 
treninga. O posebnih primerih bo presodila žirija. 
 

10.3  Dirka 

10.3.1 - Posamezni teki dirke bodo potekali skladno s 
podrobnim urnikom organizatorja. 
 

10.3.2 - Dirka bo sestavljena iz 2 voženj. 
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10.4 Zunanja pomoč 

10.4.1 - Kakršnakoli zunanja pomoč povzroči izključitev. 

 

10.4.2 - Vozila, poškodovana ob progi, se lahko odstranijo le 
po nalogu direktorja dirke. 
 

11 PARC FERME, KONČNI TEHNIČNI 

PREGLED 

 

11.1 Zaprto parkirišče-parc ferme 

11.1.1 - Na koncu dirke veljajo pravila za parc ferme med 
ciljno črto in vhodom v parc ferme. 
 

11.1.2 - Po koncu  dirke morajo vsa uvrščena vozila ostati v 
parc ferme-ju, dokler ga direktor dirke z dovoljenjem žirije ne 
razpusti. Parc ferme ne bo razpuščen najmanj do poteka roka 
za proteste. 
 

11.1.3 - Parc ferme bo na parkirišču Restavracija Prepih, 
Gornja težka voda 19, 8322 Stopiče. 
 

11.2 Additional checks 

11.2.1 - Vsako vozilo je lahko med prireditvijo, kakor tudi na 
koncu, pregledano s strani tehničnih komisarjev. 
 

11.2.2 - Na zahtevo žirije same ali zaradi protesta  bo tako 
vozilo po končani dirki podrobno pregledano vključno z 
razstavitvijo vozila. 

 

11.2.3 - Podrobni pregledi (tehtanje,itn…) bodo pred 
Restavracije Prepih, Gornja težka voda 19, 8322 Stopiče. 
 

12 - RAZVRSTITVE, PROTESTI, PRIZIVI 
 

12.1 Razvrstitve 

12.1.1 - Pogoji za uvrstitev so: uvrstitev bo izdelana na 
osnovi seštevka obeh časov tekmovalnih voženj. 
 

12.1.2 -  Pravilo za odločitev med vozniki z enakim 
doseženim časom: odloča najboljši rezultat v eni izmed dveh 
(2) tekmovalnih voženj. 
 

12.1.3 -  Izdelane bodo naslednje razvrstitve: 

 

HHCC: 
- Generalna razvrstitev vseh Kategorij HHCC skupaj (točka 
3.1) 
- Razvrstitev vsake Kategorije 
- Razvrstitev po prostorninskih razredih 

 

FIA CEZ Prvenstvo v gorskih dirkah za starodobnike: 

- Generalna razvrstitev vseh Kategorij skupaj (točka 3.1) 
- Razvrstitev vsake Kategorije 
- Razvrstitev po prostorninskih razredih 

 

Pokalno prvenstvo Slovenije za starodobna  vozila: 

- Razvrstitev po prostorninskih razredih  

 

Državno prvenstvo starodobnikov Republike Avstrije: 

- Razvrstitev po prostorninskih razredih 

 

Slovenija Triveneto Pokal 2016 

-  Razvrstitev vsake divizije (starodobna vozila vozila) 
 

12.1.4 -  Točke bodo podeljene v skladu s Točko 6 HHCC 

Sporting Regulations. 

 

12.2 Protesti 

12.2.1 -  Vlaganje protestov in upoštevani roki so na podlagi 
predpisov FIA ISC. 
 

12.2.2 - Rok za proteste na rezultate in uvrstitev (Točka 
13.4.4. ISC) je 30 minut po objavi rezultatov na ura-dni oglasni 
tabli.. 
 

12.2.3 - Taksa za protest znaša €300 ter mora biti plačana v 
gotovini sekretarju dirke.  
Taksa se vrne samo, če je protest sprejet 
 

12.2.4 -  Kolektivni protesti in protesti na merjenje časov ali 
na odločitve sodnikov dejstev ne bodo upoštevani. 
 

12.2.5 - Pravico do protesta imajo le pravočasno prijavljeni 
tekmovalci oziroma njihovi zastopniki, ki morajo imeti pisno 
pooblastilo (izvirnik). 
 

12.2.6 - V kolikor protest zahteva demontažo vozila, žirija 
oceni višino pričakovanih stroškov, za kar je po-trebno 
jamstvo v obliki are, ki jo določi žirija tekmovanja. Aro je treba 
plačati v roku, ki ga določi ži-rija kot pogoj za izvedbo 
pregleda. 
 

12.3  Prizivi 

12.3.1 - Vložitev priziva in s tem povezanih stroškov na 
podlagi s predpisov FIA ISC. 
 

12.3.2 - Kavcija za priziv na ASN se priloži ob vložitvi priziva 
in znaša  €600 (za opozorila in kazni do €500) oz. €1.200 (za 
vse ostale primere). 
 

13 - NAGRADE, POKALI, SVEČANA 

PODELITEV PRIZNANJ 
 

13.1 Nagrade in pokali 

13.1.1 - Podeljene bodo naslednje nagrade in priznanja: 

a) HHCC uvrstitev v posamezni Kategoriji::*/** 
   1st  place  Trophy 
   2nd  place              Trophy 
   3rd  place   Trophy 
 
b)  FIA CEZ uvrstitev v posamezni Kategoriji: 
   1st  place Trophy 
 
c) Pokalno prvenstvo Slovenije za starodobna vozila Skupna 
uvrstitev * 
   1st  place  Trophy 
   2nd  place  Trophy  
   3rd  place  Trophy 
 
d) Državno prvenstvo starodobnikov Avstrije za vsako 
Kategorijo:*/** 
   1st  place  Trophy 
   2nd  place  Trophy  
   3rd  place  Trophy  
 
e) Slovenija Triveneto Pokal 2016 starodobna vozila za vsako 
Kategorijo 
   1st  place  Trophy 
 
* če je so vsaj trije (3) tekmovalci, če jih je manj samo pokal 
za 1. mesto.  
** če je so vsaj pet (5) tekmovalcev, če jih je manj samo pokal 
za 1. mesto. 
 

13.1.2 - Nagrade, ki niso bile prevzete v roku enega meseca 
po tekmovanju ostanejo last organizatorja. Na-grade se ne bo 
pošiljalo po pošti, potrebno jih je prevzeti. 
 

13.1.3 - Denarne nagrade je treba prevzeti osebno na 
svečani podelitvi, sicer ostanejo last organizatorja. 
 

13.1.4 - Nastopajoči lahko osvoji več nagrad. 
 

13.2 Svečana podelitev priznanj 

 

13.2.1 - Častna dolžnost vseh udeležencev je udeležba na 
svečani podelitvi priznanj. 
 

13.2.2 - Svečana podelitev priznanj bo 

Lokacija RestavracijaPrepih, Gornja težka voda 18 

Datum 19.06.2016 

Čas Od 17.00 
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14 - POSEBNI PREDPISI ORGANIZATORJA 
 

14.1.1 Pri povratni vožnji iz parkirnega prostora/ali parc 
fermeja na cilju v boxe morajo vsi vozniki  biti obvezno pripeti 
z varnostnimi pasovi. Obvezna je čelada na glavi za voznike 
eno- in dvosedežnih dirkalnih vozil, priporočljivo pa je tudi za 
voznike turi-stičnih avtomobilov. Strogo je prepovedano voziti 
druge osebe v vozilu med povrat-no vožnjo in prehitevanje 
kolone. 
 

14.1.2 Naknadna verifikacija in tehnični pregledi 
Če se tekmovalec, iz opravičljivih razlogov ne more udeležiti 
verifikacije in tehničnega pregleda po razporedu ki bo 
objavljen ob potrditvi prijave in o tem obvesti organizatorja. Za 
te tekmovalce bo mogoča naknadna verifikacija in tehnični 
pregled v soboto 18.06.2016 med 08.00 in 09.00 uro. 

Tekmovalec mora za naknadno verifikacijo in tehnični pregled 
plačati dodatnih €60.  
 

14.1.3 Vozniki morajo slediti navodilom uradnih oseb! 
 

14.1.4 Neupoštevanje katerega od zgoraj navedenih pravil bo 
sankcionirano s strani žirije, kar lahko pomeni tudi izključitev 
 

14.1.5 Servisna Cona – Depozit & Ekološka taksa 
Tekmovalci morajo na administrativnem pregledu plačati €100 
kavcije za servisno cono in €10 ekološke takse. Kavcija za 
servisno cono se vrne potem, ko tekmo-valci počistijo svoj 
prostor v servisni coni. 
 
 
 
 

 


