
 

 

DODATNI PRAVILNIK 

FIA MEDNARODNI POKAL V GORSKIH DIRKAH - IHCC 
4 dirka 

 
GHD GORJANCI (SVN), 15.06. – 17.06.2018 

 
 

PRAVILA 
 
Le angleška verzija tega dodatnega pravilnika bo 
upoštevana kot uradno izvirno besedilo. Naslovi v tem 
dokumentu, so samo zaradi lažjega razumevanja in 
niso sestavni del tega Dodatnega Pravilnika.  
 
 
 
Točka 1 – Organizacija 
 
Prireditev, katera ima status Mednarodne prireditve, bo 
organizirana v skladu z zahtevami: 
- FIA Mednarodnega športnega pravilnika ("the Code") 
ter njegovimi dodatki, 
- Nacionalnega Športnega pravilnika, 
- uradnih FIA Biltenov, 
- FIA predpisov za Mednarodni gorsko hitrostni pokal, 
- Športnim pravilnikom za Mednarodni gorsko hitrostni 
pokal 
 in  
- z zahtevami tega Dodatnega Pravilnika. 
 
 
 
Točka 2 – Informacije o tekmovanju 
 
Nacionalna panožna zveza (ASN): 
Zveza za avto šport Slovenije - AŠ 2005 
Naslov: Koprska ulica 98,  
1000 Ljubljana, Slovenia. 
a) Tel.: +386 (0)1 423 24 36 
b) Email: info@as2005.si 
c) spletna stran: www.as2005.eu 
 
Organizator tekmovanja: 
Avto Športno Drustvo SA-I 
Naslov: Koprska Ulica 98 
1000 Ljubljana, Slovenia. 
a) Tel.: +386 (0)1 422 24 94 
b) Email: info@ghd-gorjanci.si 
c) spletna stran: www.ghd-gorjanci.si 
 
 
 

Naslov sekretariata dirke je od 15.06.2018 (od 
07.00) do 17.06.2018 :  
“Restavracija Prepih”, 
Gornja težka voda 19,  
8322 Stopiče. 
a) Mob.: +386 (0) 31 785 818 
b) Email: info@ghd-gorjanci.si 
 
Organizacijski odbor 
Sestava: 
g. Viktor Levec - Predsednik 
g.  Andrej Blatnik,  
g.  Miha Levec, 
ga. Irena Lipar,  
g.  Tomaž Matjašič,  
g. Janez Milavec,  
g.  Samo Golobič,  
g.  Miha Fabijan 
g.  Matjaž Možina,  
g.  Anton Anderlič,  
g.  Milan Kožar,  
gdč. Špela Fabijan,  
g.  Davorin Možina 
 
Značilnosti proge: 

a) Ime: GHD Gorjanci  

 Lokacija: Težka Voda, Slovenija 

 GPS koordinate:  
N: 45° 45' 34,15" / E: 15° 12' 0,20" 

 
b) Start (in višina): 

Kraj: Težka Voda (237 m) 
 
 Cilj (in višina): 

 Kraj: Veliki Verovec (515 m) 
 

c) Dolžina: 4.300 metres 

d) Višinska razlika: 278 m 

e) Povprečni nagib: 6,47% 
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Značilnosti tekmovanja: 

a) Število uradnih treningov: 3 

b) Število tekmovalnih voženj: 2 

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

d) Uvrstitev bo izdelana na osnovi seštevka časov 
dveh (2) tekmovalnih voženj. 

 

 

Potrebne licnce: 

Vozniki: Vozniška licenca in mednarodna tekmovalna 
licenca voznika  ranga A, B, C, D ali R. 
V gorskohitrostnih dirkah licenca ranga R velja samo 
za vozila skupin CN, D in E2 kategorije II, 
opredeljenih v Točki 251.1.1 Dodatka J.  
V gorskohitrostnih dirkah je licenca ranga C 
(minimalno) pogoj za nastop v vozilih skupin CN, D in 
E2 kategorije II, opredeljenih v Točki 251.1.1 Dodatka 
J.  
Tekmovalci: Mednarodna. 
 
Prijave: 

Začetek prijav: 13.04.2018 
 

Zaključek prijav: 06.06.2018 
(24.00 CET) 

 
Prijavnina:  
- Z organizatorjevim dodatnim oglaševanjem 
€260 
- Brez organizatorjevega dodatnega oglaševanja 
€520 
 
Način plačila:  
Podrobnosti objavljenje v prijavnici. 
 
Največje število udeležencev: 140 
 
Postopek registracije in prijavnica 
Prijavnica se pridobi pri organizatorju ali na spletni 
2train prireditve. 
 
Da bo prijavnica sprejeta mora biti pravilno izpolnena, 
ter podpisana s strani tekmovalca in voznika, poslana 
mora bit organizatorju pred zaključkom prijav. 
 
 
Zavrnitve, Odjave: 
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 2train njegove 
ASN, ne bo mogel nastopiti na tekmovanju. 

 
 
 
 
 
 
 
Program in Časovnica Tekmovanja: 
 
Podroben program bo Organizator objavil v dodatku.  
 

• 15.06.2018 

• 11.00 1. Seja žirije 
(Lokacija: « Restavracija Prepih », 
Gornja težka voda 19) 

12.00 – 17.30  Verifikacija 

12.30 – 18.30 Tehnični pregledi 

 

• 16.06.2018 

10.00 Razgovor s tekmovalci in vozniki      
(Lokacija: « Restavracija Prepih », 
Gornja težka voda 19) 

11.00 Uradni trening - 1. tek 

1 h po končanem 
1. treningu   

Uradni trening - 2. tek 

1 h po končanem 
2. treningu   

Uradni trening - 3. tek 

 

• 17.06.2018 

10.00 Dirka - 1. tek 

13.00 Dirka - 2. tek 

45 min po končani 
zadnji vožnji 

Podelitev priznanj 
(Lokacija: « Restavracija Prepih », 
Gornja težka voda 19) 

 
Verifikacija: 
Lokacija: « Restavracija Prepih ». 
 
Tehnični pregledi: 
Lokacija: « Restavracija Prepih ». 
 
Dodatni pregledi (tehtanje itd): 
Lokacija: « Restavracija Prepih ». 
 
Parc Fermé: 
Lokacija: « Restavracija Prepih ». 
 
Uradna oglasna deksa: 
Lokacija: « Restavracija Prepih ». 
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Točka 3 – Dovoljena vozila – Skupine in Kategorije 
 
3.1 Kategorija 1 – Produkcijska vozila: 

 

Vsako vozilo mora imeti nacionalni tehnični potni list in so 
v skladu s predpisi FIA Dodatka J (če ni drugače 
navedeno) za naslednje skupine: 

Skupina N 

Produkcijska vozila (vklj. R1). 

Skupina A 

Turna vozila vključno z WRC, S1600, ter vozil skupine 

R2 in R3. 

Skupina S20 

Super 2000 vozila (za krožne dirke in rally skupaj), 

vključno z vozili Skupin R4 in R5. 

Skupina GT 

Grand Touring cars (GT3 in RGT skupaj). 

 
3.2 Kategorija 2 – Tekmovalna vozila: 
 
Vsako vozilo mora imeti nacionalni tehnični potni list in 
mora biti  v skladu s predpisi FIA Dodatka J (če ni 
drugače navedeno) za naslednje skupine: 

 

Skupina D/E2-SS (enosedežni) 

International Formula / Free Formula enosedežna 

vozila do 3000 cm3. 

Skupina CN 

Dvosedežna produkcijska vozila, odprta ali zaprta do 

3000 cm3.  

Skupina E2-SC (športna vozila) 

Dvosedežna športna vozila, odprta ali zaprta do 3000 

cm3.  

Skupina E2-SH (Silhouette) 

Silhouette- vozila (vozila z obliko veliko serijskih z vsaj 

2 sedežoma in enako oblikovano vetrobransko steklo, 

kot serijski avto do 6500 cm3. 

 
 
3.3 Kategorija 3 – E1 vozila: 
 
Vsako vozilo mora imeti nacionalni tehnični potni list in so 
v skladu s predpisi FIA Dodatka J (če ni drugače 
navedeno) za naslednje skupine: 

 

 

Skupina E1 

Produkcijska, Turna ali veliko serijska vozila katera 

imajo vsaj 4 sedeže (ne vel-ja za 2+2), a kot je 

definirano v Točki 277 Dodatka J, Kategorija 1, do 

6500 cm3. 

 

 
3.4 Vozila bodo razdeljena v naslednje prostorninske 
razrede: 
 

Kategorija 1 

Skupina  

N 

do  2000cm3 

nad 2000cm3 

 

Skupina 
S20 

do 1600cm3 

1600 - 2000cm3  
2000 – 3000cm3 

nad 3000cm3 

Skupina 

A 

do  2000cm3 

nad 2000cm3 

 

Skupina 

GT 

do  2000cm3 

nad 2000cm3 

  

 

Category 2 

Skupina 

 D/E2-SS 

do  2000cm3 

2000 - 3000cm3 
Skupina 

 E2-SC  

do  2000cm3 
2000 - 3000cm3 

Skupina 

 CN 

do  2000cm3 

2000 - 3000cm3 
Skupina 

 E2-SH 

do  2000cm3 

2000 - 6500cm3 

 

Category 3 

Group 

E1 
do 1400cm3 

1401 - 2000cm3 
2001 - 6500cm3 

 
 

Točka 4 – Obveznosti udeležencev 
 
Štartne številke: 
Organizator bo priskrbel  vsakemu udeležencu 4 
štartne številke. Dve štartni številki morata biti vidno 
postavljene na obeh straneh vozila med celotnim 
trajanjem prireditve. Dve štartni številki (velikost maks. 
15 cm) morata biti vidno postavljene ena na desni 
strani vetrebranskega stekla (če vozilo nima 
vetrobranskega stekla, mora biti številka postavljena 
na sprednjem delu vozila), druga mora biti postavljena 
na desni strani zadnjega okna med celotnim trajanjem 
prireditve Vozilom brez pravilnih štartnih številk ne bo 
dovoljeno štartati na prireditvi. 
 
Oglaševanje: 
Organizator je predvidel naslednje reklame: 
- Logotip "Pokala": pozicioniranje glede na Dodatek 
Športnemu pravilniku za Mednarodni gorsko hitrostni 
Pokal 
- Ostalo: bo objavljeno v Biltenu Organizatorja. 
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Točka 5 – Funkcionarji 
 
A) Direktor dirke: 

g. Samo GOLOBIČ (SVN)  
 Mob.: +386 31 517 883 
 Email: info@ghd-gorjanci.si 
 
B) Pomočnika direktorja dirke: 

g. Miha LEVEC (SVN) 
 
C) Žirja: 

g. Rod PARKIN (GBR) – Predsednik 
g. Stan MINARIK (CZE)  

 g. Matjaž MOŽINA (SVN) 
 
D) FIA opazovalec: 

g. Sanjin PARO (HRV) 
 
E) AŠ2005 Opazovalec: 

g. Dagmar ŠUSTER (SVN)  
 

 F) Glavni tehnični komisar: 
g. Janez FLERIN (SVN)  

 
G) Tehnični komisarji: 

g. Jože KRAMŽAR (SVN)  
 
H) Vodja zdravstvene službe:  
  Dr. Franko KRBAVČIČ (SVN) 
 

I) Glavni časomerilec: 
g. Marko KOS (SVN)  

  - Podjetje: Omikronplus 
  
J) ASN varnostni delegat: 
 g. Aleđ ZRINSKI (SVN)  
 
K)  Sekretar dirke:  

ga. Irena LIPAR (SVN)  
 
L) Sekretar žirije: 

ga. Irena LIPAR (SVN)  
  
M) Stiki s tekmovalci in vozniki:  

Gdč. Anja DJANIŠ (SVN)  
 Email: prijave@asdsai.si 

g. Kostja PRIHODA (SVN)  
Email: prijave@asdsai.si 

 
N) Vodja servisne cone:  

g. Matija LEVEC (SVN)  
Email: prijave@asdsai.si 
 
 
 
 
 
 

Točka 6 – Zavarovanje 
 
Skladno s predpisi bo organizator sklenil: 

- zavarovanje iz odgovornosti v skupnem znesku 
500.000 EUR 
 

Obvezno zavarovanje (proti tretji osebi) organizatorja 
velja ves čas prireditve med treningi, med dir-ko kot 
tudi med vožnjo od parkirišča do proge in nazaj. 
 
Točka 7 – Protesti in prizivi 
 
Taksa za protest: €300. 
 
Kavcija za priziv na ASN zanša: €600,00 (za 
opozorila in denarne kazni do €500,00) or. €1.200,00 
(za vse ostalo) 
 
Kavcija za mednarodni priziv (FIA): €6000. 
 
Vlaganje protestov in upoštevani roki so na podlagi 
predpisov FIA ISC. Protesti morajo biti podani v pisni 
obliki in izročeni direktorju dirke ali njegovemu 
pomočniku, oz. v primeru njune odsotnosti članu žirije, 
skupaj s potrebno takso.  
V kolikor protest zahteva demontažo vozila, žirija oceni 
višino pričakovanih stroškov, za kar je potrebno 
jamstvo v obliki are, ki jo določi žirija tekmovanja. Aro 
je treba plačati v roku, ki ga določi žirija kot pogoj za 
izvedbo pregleda. 
 
Tekmovalci imajo pravico do pritožbe, kot je določeno 
v členih od 15.1 do 15.4 Mednarodnega športnega 
pravilnika in kot je določeno v predpisih Mednarodnega 
sodišča za pritožbe. 
 
Točka 8 – Nagrade, pokali in svečana podelitev 
priznanj 
 
8.1 Pokali in nagrade 
Podeljene bodo naslednje nagrade in priznanja:: 
 
a) Skupna uvrstitev - Pokal 

Skupna uvrstitev Pokala 
(vse skupine skupaj) 

1. 1 Pokal 

2. 1 Pokal 

3. 1 Pokal 

 
 
b) Skupine N, A, S20, GT, D/E2-SS, CN,  
E2-SC, E2-SH in E1 * 

Razvrstitev za vsako od Skupin 

1. 1 Pokal 

2. 1 Pokal 

3. 1 Pokal 
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c) Razred 

Razvrstitev  

1. 1 Pokal 

 
8.2 Posebne nagrade (Rekord proge) 
 

Rekord proge 

1. 1 Pokal 

 
8.3 
a) Nagrade se podeljujejo neglede na število 
voznikov, ki startajo. 
 
b) Nastopajoči lahko osvoji več nagrad.  
 
c) Podelitev nagrad: 
Nagrade bodo podeljene na svečani podelitvi nagrad. 
 
Točka 9 – Posebni predpisi organizatorja 
 
Glej dodatek 1  

 

ASN VISA N° 3/1-AZ/FP-03/18 
 
FIA VISA N° 4IHCC.SVN.05042018 
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DODATEK 1 
 
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 turističnih 
avtomobilov. Strogo je prepovedano voziti druge 
osebe v vozilu med povratno vožnjo in prehitevanje 
kolone. 
 
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 
16.06.2018 med 08.00 in 09.00 uro. Tekmovalec 
mora za naknadno verifikacijo in tehnični pregled 
plačati dodatnih €60. 
 
1.3 Vozniki morajo slediti navodilom uradnih oseb! 
 
1.4 Neupoštevanje katerega zgoraj navedenih pravil 
bo sankcionirano s strani žirije, kar lahko pomeni tudi 
izključitev. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


