
Upravni odbor AŠ 2005 na osnovi določil športnega pravilnika razpisuje 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO STARODOBNIKOV SLOVENIJE ZA LETO 2013 
 

1. RAZPISANA TEKMOVANJA 
 
ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO VOZNIKOV 
 
1.1. Državno prvenstvo starodobnikov Republike Slovenije  za voznike za leto 2013 je razpisano v: 

 
-  Skupni uvrstitvi CDS TOČNOST-Regularity ( vožnje starodobnikov na GHD, PRK in KHD) 

 
2. KOLEDAR PRIREDITEV 

 
Na osnovi prijav organizatorjev bo Upravni odbor AŠ 2005 sprejel koledar prireditev, ki bodo štele za Državno 
prvenstvo starodobnikov Republike Slovenije. 
UO AŠ 2005 lahko sprejme odločitev, da za Državno prvenstvo starodobnikov Republike Slovenije štejejo tudi 
tekmovanja v okviru rally tekmovanj (super special), v kolikor organizator izpolni pogoje iz točke 7. tega 
razpisa. 
Državno prvenstvo starodobnikov Republike Slovenije  bo veljavno, v kolikor se izvedejo najmanj 3 prireditve. 
UO AŠ 2005 si pridržuje pravico zamenjave vpisane prireditve z drugo. Upravni odbor lahko doda na predlog 
tekmovalne komisije dodatne prireditve v koledar. 
 

3. IZVEDBA TEKMOVANJA 
 
TOČNOST (Regularity) –  glavni element za razvrstitev je razlika med dvema časoma doseženima na dveh 
tekmovalnih vožnjah. Trenig vožnje ne štejejo za rezultat! 
Boljši je voznik z manjšo časovno razliko med obema vožnjama. 
 

4. RAZPISANE PERIODE ALI RAZREDI VOZIL TER SISTEM TOČKOVANJA 
 

Razred D vozila izdelana do 31. 12. 1945 
Razred E vozila izdelana med 1. 1. 1946 in 31. 12. 1960 
Razred F vozila izdelana med 1. 1. 1961 in 31. 12. 1970 
Razred G vozila izdelana od 1.1 1971 do koledarsko dopolnjenih 30 let 
 

Organizator bo objavil rezultate po razredih in skupni uvrstitvi. Vsak voznik dobi točke v svojem 
razredu, kjer morajo nastopiti najmanj trije vozniki. V kolikor jih je manj, se vozila združujejo v 
naslednjo starejšo periodo, razen razred D. K tem točkam se prištejejo točke v skupni uvrstitvi. 
Seštevek točk da uvrstitev v generalni uvrstitvi. Točke se dodelijo skladno s Športnim pravilnikom AŠ 
2005 točka 5.14. 
 

5. POGOJI ZA VOZILA 
 
5.1 Vozila CDS TOČNOST morajo imeti tekmovalno knjižico AŠ 2005 
Vsa vozila morajo biti opremljena z gasilnim aparatom. 
Posamezna vozila bodo imela v celotnem letu 2013 iste številke. Začele se bodo s črko H in številko. Številka 
označuje uvrstitev v tekmovanju v predhodnem letu. Novinci bodo dobili nove, zaporedne številke, računajoč 
od zadnjega uvrščenega v preteklem letu. 
Velikost številk mora biti taka, kot je predpisana za tekmovanja v GHD. 
 

6. POGOJI ZA VOZNIKE IN VPIS V DRŽAVNO PRVENSTVO STARODOBNIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Vpis v DP je določen s točko 4. Razpisa prvenstev AŠ 2005. 
Vozniki, ki nastopajo v Državnem prvenstvu starodobnikov Republike Slovenije v kategoriji TOČNOST morajo 
imeti: 
- veljavno nacionalno ali mednarodno vozniško licenco AŠ 2005 za leto 2013 
- veljaven zdravniški karton 
Vozniki v kategoriji CDS TOČNOST, ki niso prijavljeni v DP in nastopajo na posameznih prireditvah morajo 
imeti: 
- veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, s katerim tekmuje 
- celoletno ali enodnevno licenco, ki je pogojena z zavarovanjem (po predpisih AŠ 2005) 
 
 
 



7. POTEK POSAMEZNIH PRIREDITEV 
 
Kategorija TOČNOST: 
7.1. Na posamezni prireditvi se organizira najmanj 2 vožnji za trening in najmanj dve ocenski - tekmovalni 

vožnji. Časovna razlika med dvema časovno najbližjima ocenskima vožnjama šteje za rezultat: manjša 
skupna razlika je boljši dosežek. 

7.2. Pri CDS Točnost je dolžina ene vožnje najmanj 3 km. 
7.3. Vozniki morajo tako na treningu, kot tekmovanju uporabljati zaščitno čelado. 
7.4. Vsako izjemno zmanjšanje hitrosti ( brez tehtnega razloga) v zadnjih 200 m ocenske vožnje, se kaznuje s 

pribitkom 30 sekund na dosežen čas! (doseganje čim manjše časovne razlike ne šteje za tehtni razlog!) 
7.5. Predlog za penalizacijo iz točke 7.4 poda sodnik na cilju. 
 

8. PRIJAVE 
 
8.1 PRIJAVE NA POSAMEZNO PRIREDITEV 
Vozniki se prijavijo na posamezne prireditve s prijavnico organizatorja prireditve, ki jo je treba poslati 
organizatorju v roku, ki je razpisan v dodatnem pravilniku. 
8.2 Najvišja PRIJAVNINA za posamezno prireditev v kategoriji CDS TOČNOST je 70 EUR. 
 

 
9.  PRIZNANJA NA PRIREDITVI 

 
Organizator bo podelil na prireditvi priznanja za generalno uvrstitev za prva tri mesta. 
V kolikor je tekmovalcev v posameznem razredu pet ali več, pa tudi za prvo mesto v razredu. 
 

10. KONČNA UVRSTITEV V POKALNEM PRVENSTVU IN PRIZNANJA 
 
Za končno uvrstitev v Državnem Prvenstvu starodobnikov Republike Slovenije se seštejejo vse točke 
pridobljene v generalni uvrstitvi na vseh izvedenih prireditvah. 
 

11. TOLMAČENJE RAZPISA 
 
Pravico tolmačenja tega razpisa ima Upravni odbor AŠ 2005. 
Razpis je bil sprejet na 6. seji UO 27.11.2012 in velja za sezono 2013. 
 
Priloga : Štartne številke za leto 2013 

 
Predsednik 

Zveze za avto šport Slovenije 
 AŠ2005 

Tone Anderlič 



PRILOGA STARODOBNIKI – ŠTARTNE ŠTEVILKE 
 
Štartne številke voznikov za leto 2013 - Državno prvenstvo starodobnikov Republike Slovenije 
 

H 1 ANDREJ VIDMAR Codelliclub 

H 2 MILOŠ JEŠE Codelliclub 

H 3 BRANKO LUKMAN AMTK Ljubljana 

H 4 CIRIL OMAHEN AMTK Ljubljana 

H 5 DAVID WHITE Codelliclub 

H 6 ANTON POPEK Codelliclub 

H 7 DOMEN POPEK Codelliclub 

H 8 URBAN A. DEMŠAR AMTK Ljubljana 

H 9 VRHUNC BORIS Codelliclub 

H 10 MATEJ NOVAK  Codelliclub 
 
 


