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RAZPIS PRK POKALNEGA TEKMOVANJA  

AŠ 2005 LEMA GP CUP 2013 
 

1. člen – Organizator LEMA GP CUP 2013: 

Vožnja d.o.o. 

Vaška pot 3 

1235 Radomlje 

 

2. člen – Razpis in splošna določila 

Organizator bo v letu 2013 organiziral tekmovanje  na dirkah PRK-ja za pokalno tekmovanje AŠ 2005 - 
LEMA GP CUP v: 

 - v skupni uvrstitvi za voznike 

 - za mlade voznike do 21 let (junior) 

Da bi tekmovanje dobilo status pokalnega tekmovanja AŠ 2005, se mora do 31.3.2013 v tekmovanje 
vpisati minimalno 6 voznikov. 

Tekmovanje bo potekalo skladno z: 

 - Razpisom pokalnega tekmovanja LEMA GP CUP 2013 

 - Razpisom AŠ 2005 DP v PRK 2013 

 - Športnega pravilnika AŠ 2005 in FIA 

 - Tehničnega pravilnika LEMA GP CUP PRK 2013 

Nosilci NTL in vozniških licenc se z vpisom v LEMA GP CUP obvezujejo , da bodo brezpogojno upoštevali 
in spoštovali določila , ki so definirana s tem Razpisom, Razpisom AŠ 2005 DP v PRK 2013, Športnim 
pravilnikom AŠ 2005 in FIA. Prav tako so podvrženi gornjim določilom vsi športni funkcionarji in 
organizatorji, ki sodelujejo v LEMA GP CUP-u. 

 

3. člen – Izvedba tekmovanja 

LEMA GP CUP 2013 se izvede v sklopu DP v PRK AŠ 2005. Vozila so uvrščena v Fiat Grande Punto pokal. 

 

4. člen – Prijava v LEMA GP CUP 2013 

Voznik, ki se želi udeležiti tega tekmovanja, mora izpolniti prijavo (z velikimi tiskanimi črkami). Prijavni 
obrazec se nahaja na internetni strani www.lema.si. 

Za sodelovanje v LEMA GP CUP-u bo organizator sklenil z vsakim voznikom pogodbo. 

 

5. člen – Pogoji za voznike in NTL 

Pravico do udeležbe v LEMA GP CUP-u imajo vsi vozniki in NTL: 

 - ki imajo veljavno licenco AŠ 2005 za leto 2013 

 - veljavno licenco in štartno dovoljenje pristojne tuje zveze za leto 2013 

 - slovenski vozniki in NTL-i z licenco tuje države za leto 2013, štartnim dovoljenjem pristojne tuje 
    zveze in soglasjem AŠ 2005 

http://www.lema.si/
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6. člen-Vozilo 

Za udeležbo v tem razpisanem tekmovanju, bo organizator pripravil lastna vozila Fiat Grande Punto v 
skladu s Tehničnem pravilnikom LEMA GP CUP 2013 za PRK.  

 

7. člen – Koledar prireditev 

Skladno z Nacionalnim koledarjem AŠ 2005 za leto 2013. 

 

8. člen – Točkovanje 

Uvrščeni vozniki dobijo točke v LEMA GP CUP-u 2013 v skladu s točko 5.14 ŠP AŠ 2005. 

 

9. člen – Priznanja 

Po vsaki dirki dobijo pokale trije prvouvrščeni vozniki in najbolje uvrščeni voznik do 21 let. 

Za končno uvrstitev dobijo priznanje trije prvouvrščeni vozniki in najbolje uvrščeni voznik do 21 let. 

 

10. člen – Predpisane nalepke na vozilih  

Reklamne nalepke organizatorja, štartne številke in priimek voznika so obvezni. Prav tako je obvezna 
nalepka AŠ 2005 in sponzorja AŠ 2005. Vse nalepke morajo biti nalepljeni v skladu z načrtom za celostno 
podobo vozila, ki je v dodatku tega pravilnika. 

 

11. člen - Veljavnost  

Za ureditev medsebojnih odnosov pri uresničitvi tega tekmovanja skleneta AŠ 2005 in organizator 
tekmovanja Vožnja d.o.o. medsebojno pogodbo. 

Pravico tolmačenja tega razpisa ima Upravni odbor AŠ 2005. Razpis je bil sprejet na 6. seji Upravnega 
odbora AŠ 2005 v Ljubljani 27.11.2012 in velja za tekmovalno sezono 2013. 

 

 

 

Zveza za avto šport Slovenije, AŠ 2005 

Predsednik 

Tone ANDERLIČ 


