POSEBNI PRAVILNIK
POKALNO IN REKREATIVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V MOTOKROSU 2018
ki bo dne:
v:
na progi:
št. vpisa AMZS Šport:
št. vpisa FIM/FIM Europe:

20.5.2018
OREHOVI VASI
RADIZEL
MX PP-01
20/345

1. ORGANIZATOR
Naziv:
Naslov:
Telefon/Telefaks:
E-pošta:
Uradne ure:

AMD OREHOVA VAS
OREHOVA CESTA 26, 2312 OREHOVA VAS
040 555 900
info@orehova-vas.com
torek 17:00 do 19:00

2. PROGA
Dolžina proge:
Minimalna širina:
Številka licence proge:

1554 m
6m
tba

3. VODSTVO IN NADZOR DIRKE
Delegat AMZS:
Direktor dirke:
Sekretar vodstva dirke:
Totalizatorska služba:
Vodja tehnične in verifikacijske službe:
Vodja sodniške službe:
Vodja zdravniške službe:
Vodja gasilske službe:
Napovedovalec:

*Sašo Kragelj
*Herman Jakolič
*Andreja Prel
*speed timing
*Žiga Vidovič
*Srečko Kuzma, Vlado Divjak
določen na dirki
Vlado Divjak
Matjaž Šeško

* Za to funkcijo morajo osebe pravočasno pridobiti ustrezne licence/izkaznice športnega komisarja, veljavne za tekočo sezono.

4. PRIJAVE VOZNIKOV ZA POKALNO PRVENSTVO
Prijave morajo biti potrjene s strani društva. Izpolnjene prijavnice je potrebno poslati organizatorju do roka za prijave, ki
je naveden na prijavnici. Prijavnina se lahko plača na verifikaciji.
VIŠINA PRIJAVNINE
Za pravočasne prijave
Za prepozne prijave
MX 50 junior
15 EUR
30 EUR
MX 65 in MX 85
20 EUR
40 EUR
Za ostale razrede
30 EUR
50 EUR
Če voznik ali društvo pisno ne odjavi neudeležbe na dirki, se denarno kaznuje v višini 70 EUR.
5. PRIJAVE VOZNIKOV ZA REKREATIVNO TEKMOVANJE
Izpolnjeno prijavnico voznik odda na verifikaciji. Vsak voznik mora ob prijavi v rekreativno tekmovanje obvezno priložiti
dokazilo o nezgodnem zavarovanju, razen v primeru, ko voznik zavarovanje uredi na dirki.
Če je voznik mladoleten, mora na svojem prvem tekmovanju priložiti na Upravni enoti ali pri notarju overjeno dovoljenje
staršev ali skrbnikov. Prijavnina se plača na verifikaciji.
VIŠINA PRIJAVNINE
MXR 65 in MX 85
20 EUR
Ostale rekreativne kategorije
30 EUR
6. KONTROLA TEKMOVALNE PROGE
Prva kontrola tekmovalne proge bo ob 7:30 uri na dan tekmovanja.

7. TEHNIČNI PREGLED IN VERIFIKACIJA
Verifikacija in tehnični pregled se bosta vršila:
Dan pred dirko za vse razrede
Na dan dirke za vse razrede

od 18:00
od 7:00

do 20:00
do 8:15

8. IZDAJA TRANSPONDERJEV
Na dan dirke od 7:00 do 8:15 pri časomerilski službi. Vozniki morajo transponderje prevzeti sami.
9. SESTANEK ŠPORTNIH FUNKCIONARJEV Z VODSTVOM DIRKE
Sestanek vseh športnih funkcionarjev, ki sodelujejo pri izvedbi dirke in vodstvom dirke bo ob 8:00
10. SEJA VODSTVA DIRKE
1. seja ob:
2. seja ob:

8:00
17:30 oziroma takoj po zaključku podelitve

11. URNIK URADNEGA TRENINGA
MX 2 & MX OPEN
MXR Veterani 1 in MXR Veterani 2
MXR 50
MXR 65 & MXR 85
MXR 2 & MXR OPEN

od 8:30
od 8:50
od 9:10
od 9:27
od 9:40

15 minut
15 minut
10 minut
10 minut
15 minut

12. SESTANEK MED VODSTVOM DIRKE IN VOZNIKI TER NJIHOVIMI ZAKONITIMI ZASTOPNIKI
Ob 10:20 v predštartnem prostoru.
13. URNIK DIRK
Kategorija
MXR Veterani 1 in 2
MXR 50
MXR 65 & MXR85
MXR 2
MXR OPEN
MX 2 in MX OPEN

Podelitev:

1. vožnja
11:00
11:25
11:45
12:05
12:30
12:55

2. vožnja
14:30
14:55
15:15
15:35
16:00
16:25

Dolžina vožnje
15 minut + 2 kroga
10 minut + 2 kroga
10 minut + 2 kroga
15 minut + 2 kroga
15 minut + 2 kroga
15 minut + 2 kroga

za kategoriji MXR 50 in MXR 65 po odpeljani drugi vožnji MXR 50 ali po koncu zadnje vožnje dneva,
za ostale kategorije takoj po zaključku zadnje vožnje dneva.

14. ZAVAROVANJE
S potrditvijo prijavnice društvo zagotavlja, da je prijavljeni voznik (pokalno prvenstvo) zavarovan v skladu z določili
športnega pravilnika AMZS Šport.
Vsak voznik rekreativnega tekmovanja, ki ni član društva, mora ob prijavi v rekreativno tekmovanje obvezno
skleniti nezgodno zavarovanje, po pravilniku AMZS Šport. Cena zavarovanja je 24 € / dan.
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. 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 0na rezultate morajo biti vloženi v času 30 minut po njihovi objavi.
Priziv na odločitev vodstva dirke se lahko vloži v skladu s športnim pravilnikom AMZS Šport na Strokovni svet AMZS
Šport.
16. PROGLASITEV ZMAGOVALCEV IN PODELITEV NAGRAD
Proglasitev zmagovalcev in podelitev pokalov ter praktičnih nagrad, se bo vršila na prireditvenem prostoru.
17. OKOLJEVARSTVO
Na dirki mora voznik povsod tam, kjer se bo opravljal kakršenkoli poseg v dele njegovega motorja ali vozila, ki vsebuje
ali potrebuje olje in druga maziva, pod motor namestiti ustrezno vpojno (zgornji del) in nepropustno (spodnji del)
zaščitno ponjavo. Minimalna velikost ponjave je 160x75cm. Minimalna debelina ponjave je 5mm. 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 delov, je dovoljeno le v za to predvidenem prostoru, v kolikor je to za določeno panogo
predvideno. Pranje je dovoljeno le z vodo, kakršnikoli detergenti oziroma 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.

Direktor dirke:
Pravilnik je potrjen pod številko:
V Ljubljani, dne: 7. 5. 2018

Herman JAKOLIČ
20052018/MXPP01

