
 

 

 

 

 
POSEBNI PRAVILNIK 

za dirko državnega prvenstva Slovenije v cestno hitrostnem motociklizmu 
 

ki bo dne: 25.10.2020 
v: Automotodrom 1, 51219 Čavle, Hrvaška 
na progi: Grobnik  
Št. vpisa AMZS Šport: CHM - 03 

1. ORGANIZATOR 
Naziv: Društvo za organizacijo moto-športnih dogodkov 2n'Race 
Naslov: Vorančeva ulica 23 
Pošta: 8000 Novo mesto 
Telefon: 041703052 
Telefaxi: / 
E-pošta: info@2nrace.com 
Uradne ure: / 

2. PROGA 
Dolžina proge: 4168 m 
Minimalna širina: 10,6 m 
Št. licence proge: / 

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 AMZS:                                                      * Jernej Žajdela 
Direktor prireditve:   Matija Zaletelj, Miha Novosel, Ivo Galović 
Direktor dirke:                                                      * Marino Štok 
Sekretar dirke:                                                     *       
Tehnični komisar:    * Miha Lisjak 
Verifikacija: *       
Časomerilska služba: * Motorsportclub Stardesign Racing      
Vodja sodniške službe: *       
Vodja redarske službe:        
Vodja zdravniške službe:        
Gasilska služba:        

*Športni funkcionarji morajo pravočasno pridobiti ustrezne licence/izkaznice, veljavne za tekočo sezono. 

5. TEKMOVALNI RAZREDI in VIŠINA PRIJAVNINE 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Naziv društva:  Društvo za organizacijo moto-športnih dogodkov 2n'Race  
Naslov društva:  Vorančeva ulica 23, 8000 Novo mesto 
Številka računa:       SI56 6100 0001 8382 623 
Račun odprt pri banki: Delavska hranilnica 
Namen plačila:               Plačilo 1. dirka DP 
Sklic:     Ime+Priimek voznika 

6. PRIJAVE VOZNIKOV 
Prijave morajo biti dostavljene organizatorju najkasneje do dne 21.10.2020 do 12:00 ure.  
 

7. URNIK 
Urnik prireditve je objavljen na uradni strani organizatorja: 
https://www.2nrace.com/storage/302/GROBNIK_2020_last_race_timeplan.pdf 

  
 
Cena je enotna in znaša 290€ 
(brez transponderja) 
Cena transponderja: 15€/dan 
 

  

https://www.2nrace.com/storage/302/GROBNIK_2020_last_race_timeplan.pdf


 

 

 

 

 
Pogoj za izvedbo treningov in dirk je najmanj 5 prijavljenih voznikov. 
Organizator si pridružuje pravico do združevanja razredov in do razdruževanja razredov, kakor tudi do spremembe 
časovnega razporeda.  

8. PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD 
Podelitev bo potekala ob 17 uri. Prvi trije vozniki v posameznem razredu prejmejo pokal. 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 
Vožnja po boksih je omejena na 60 km/h v primeru prehitre vožnje je kazen 50 EUR , dokler se kazen ne plača voznik 
ne more peljati treninga ali dirke. 
Obvezno je na prostoru za popravila uporabljati zaščitno neprepustno ponjavo in na njej opravljati servise. Če se 
tekmovalec ne bo držal navodil vodstva dirke in lastnika proge bo odstranjen iz boksov. 
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). 
 

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Tolmačenje tega pravilnika je izključno v pristojnosti vodstva dirke. Izvajalcu in organizatorju se dopušča možnost 
do spremembe tega pravilnika, ki bodo navedene v aneksu in bo sestavni del tega pravilnika.  
  

Direktor dirke: Marino Štok 

  
Pravilnik je potrjen pod številko:  CHM-03 - 2020     

V Ljubljani, dne:  14.10.2020                    Avto-moto zveza Slovenije 
              Strokovni svet AMZS šport 
 

           Vodja področja avto-moto šport 

 
 
                                                                                           
            Luka Mežan 
  

 


