
 

 

 

 
POSEBNI PRAVILNIK 

za gorsko dirko državnega prvenstva, pokalnega in amaterskega tekmovanja Slovenije za starodobnike 
 

ki bo dne: 11.06.2016 
v: TRBOVLJE 
na progi: KATARINA 
Št. vpisa AMZS Šport: SD-01 + SD-02 
Št. vpisa FIM/FIM Europe: 70/168 

Izvedba amaterskih razredov:  DA         NE 

1. ORGANIZATOR 
Naziv: DLSV MAGNET TRBOVLJE Telefon: 041 669 344 
Naslov: Gabrsko 30b Telefaxi: 03 56 33 129 
Pošta: 1420  Trbovlje E-pošta: franc.malgaj@malgaj.com 
Uradne ure: /   

2. PROGA 
Dolžina proge: 2100 m 
Minimalna širina: 6 m 
Št. licence proge: naknadno 

3. SPLOŠNA DOLOČILA 
Za izvedbo dirke se v celoti uporabljajo določila AMZS, FIM in FIM Europe in dodatkov za hitrostni motociklizem.  

4. VODSTVO IN NADZOR DIRKE:         
Delegat:                                                      * Slavko ŠAUER Klasifikator:  Slavko HOČEVAR 
Direktor dirke:                                                      * Lado SLUGA Časomerilska služba: * Timing Mojstrana 
Vodja prireditve:   Franc MALGAJ Vodja sodniške službe: * Gregor SICHERL 
Sekretar dirke:                                                     * Ciril KODRIČ Vodja redarske službe:  Igor SIRK + Avgust ŽERKO 
Tehnični komisar:    * Anton RAVBAR Vodja zdravniške službe:  ZD TRBOVLJE 
Verifikacija: * Miha LISJAK Gasilska služba:  Gasilski zavod Trbovlje 
*Športni funkcionarji morajo pravočasno pridobiti ustrezne licence/izkaznice, veljavne za tekočo sezono. 

5. TEKMOVALNI RAZREDI in VIŠINA PRIJAVNINE 
A brez omejitve do 1948  C1 do 50 ccm do 1978 

B1 do 60 ccm do 1964  C3 od 90 do 250 ccm do 1978 

B2 od 61 do 175 ccm do 1964  C5 od 251 do 750 ccm do 1978 

B3 od 176 do 250 ccm do 1964  D1 do 1000 ccm – do 15 palcev (col) do 1978 

B4 od 251 do 500ccm do 1964  D2 do 1000 ccm – nad 15 palcev (col) do 1978 

6. PRIJAVE VOZNIKOV 

Prijave, ki morajo biti potrjene s strani tekmovalca, morajo biti poslane na naslov organizatorja najkasneje do 06.06.2016   
Prijave je potrebno poslati na naslov organizatorja (lahko tudi preko e-pošte).  
Prijavnino je potrebno plačati ob verifikaciji.  
Višina prijavnin za obe dirki: 
solo vozniki: 75 EUR  prikoličarji: 90 EUR 
Za vsak naslednji razred se plača dodatnih 50% od osnovne prijavnine. 
Če sta v enem dnevu odpeljani dve dirki, se lahko prijavnina poveča za 50%.  
Voznik, ki se na dirko prijavi prepozno, plača prijavnino povišano za 50%. 
Če se voznik ne odjavi, se mu izreče kazen v višini 50 EUR, katero mora plačati organizatorju dirke, na kateri ni nastopil. 

7. URNIK PRIREDITVE 
7.1. VERIFIKACIJA IN TEHNIČNI PREGLEDI 
Verifikacija in tehnični pregled se bosta vršila: 
na dan dirke: od 7:00 do 08:30 

7.2. TRENING 

Štart uradnega treninga z merjenjem časa bo ob 09:00 uri.  

7.3. KVALIFIKACIJE in DIRKE 
Štart prve vožnje 1. dirke bo     ob  11:00  
Štart prve vožnje 2. dirke bo     ob  12:30 
Štart druge vožnje 2. dirke bo  po končani prvi vožnji 2. dirke 
 
 



 

 

 

 
Vozniki morajo biti pravočasno v predštartnem prostoru.  
Organizator si pridružuje pravico do spremembe časovnega razporeda.  
Organizator bo izpeljal dve dirki v dnevu.  
V prvi dirki bo izpeljal 1 (eno) vožnjo. Za uvrstitev šteje doseženi čas. 
V drugi dirki si organizator pridržuje pravico izvedbe 1 (ene)  ali 2 (dveh) voženj. (vremenske razmere)   
Za uvrstitev šteje doseženi boljši čas druge dirke. 
Doseženi časovni rezultat na treningu pomeni vrstni red starta na gorski dirki. 
Dirki se točkujeta ločeno. 

8. PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD 
Podelitev bo potekala ob 15. uri.  
Prvi trije vozniki v seštevku točk z obeh dirk v posameznem razredu prejmejo pokal.  
V primeru istega števila točk šteje za boljšo uvrstitev čas dosežen v drugi dirki.  
Prvo, drugo in tretje uvrščeni voznik morajo obvezno sodelovati na podelitvi priznanj. 

9. 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. Priziv na odločitev vodstva dirke se lahko vloži v 
skladu z športnim pravilnikom AMZS Šport na Strokovni svet AMZS šport. 

10. DISCIPLINA IN RED V BOKSIH 
Prepovedana je vožnja po boksih. Na predštart mora voznik priti z ugasnjenim motorjem v nasprotnem primeru je kazen 50 
EUR , dokler se kazen ne plača voznik ne more peljati treninga ali dirke. 
Vsako nešportno navijanje ali oviranje dela organizatorja bo kaznovano najprej z ustnim opominom naslednji ukrep pa je 
odstranitev navijačev in diskvalifikacija voznika. 

11. ZAVAROVANJE 
S potrditvijo prijavnice društvo zagotavlja, da je prijavljeni voznik zavarovan v skladu z določili športnega pravilnika AMZS  
Šport. 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). 

15.  OKOLJEVARSTVO 
Na dirki mora voznik povsod tam, kjer se bo opravljal kakršenkoli poseg v dele njegovega motorja ali vozila, ki vsebuje ali 
potrebuje olje ali druga maziva, pod motor namestiti ustrezno vpojno (zgornji del) in nepropustno (spodnji del) zaščitno 
ponjavo. Minimalna velikost ponjave je 160x75cm. Minimalna debelina ponjave je 5 mm. Ponjava mora vpiti vsaj 1 liter 
tekočine. Organizator mora namestiti zaščitno ponjavo pod posode za odpadno olje ter na vseh mestih kjer se bo točilo olje ali 
gorivo. Vsakršno nespoštovanje zgornjih določil, se bo prijavilo vodstvu dirke, ki bo izreklo kazen odgovorni osebi, v višini 
največ 100 EUR.  
Pranje motorjev, vozil ali le delov, je dovoljeno le v zato predvidenem prostoru – v kolikor je to za določeno panogo 
predvideno. Pranje je dovoljeno le z vodo – kakršnikoli detergenti oz. druge vrste čistil so prepovedani, V primeru, da 
organizator nima zagotovljenega ustreznega prostora za pranje, je pranje prepovedano. Prepovedano je tudi pranje izven 
območja, ki je za to predvideno. 
Vsakršno nespoštovanje zgornjih določil, se bo prijavilo vodstvu dirke, ki bo izreklo kazen odgovorni osebi, v višini največ 100 
EUR. 

13.  SPREMLJAJOČI DOGODKI 
Organizator dirke lahko organizira spremljajoče dogodke, pod pogojem, da ne gre za hitrostna tekmovanja, pri katerih o 
zmagovalcu odloča najhitrejši čas. Organizator lahko organizira tudi spremljajoče dogodke pri kateri se meri čas, vendar le pod 
pogojem, da je minimalni čas določen tako, da je povprečna hitrost najhitrejšega sodelujočega nižja od 40 kilometrov na uro. 
Vsi, ki sodelujejo pri takem spremljajočem dogodku, nastopajo na lastno odgovornost in proti vodstvu dirke ali proti Avto-
moto zvezi Slovenije ne morejo vlagati nobenih odškodninskih zahtevkov.  
  

Direktor dirke:  Lado SLUGA 

 

Pravilnik je potrjen pod št. 2016/SDDP11062016 

V Ljubljani, dne 31. 5. 2016 

 


