
Upravni odbor AŠ 2005 na osnovi določil točke 4.1 Športnega pravilnika razpisuje 

 

ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN POKALNO PRVENSTVO AŠ 2005 

V KROŽNO HITROSTNEM AVTOMOBILIZMU ZA LETO 2013 

 

1.  RAZPISANA TEKMOVANJA 

1.1. Odprto DRŽAVNO PRVENSTVO Republike Slovenije razpisano v: 

1.1.1. SKUPNI UVRSTITVI za voznike divizij I.-III.: 

- Divizija I. - vozila skupine A in N do 1.600ccm,  
   - vozila F in E1 do 1.400ccm (min. teža 805kg) 
   - pokalna vozila Lema GP Cup 

 - Divizija II.  - vozila skupine A in N od 1.601ccm do 2.000ccm 
   - pokalna vozila Clio Cup 

- vozila F in E1 od 1.401 ccm do 2.000 ccm vključno z vozili skupin: Kit Cars, S2000, 
ST, SP in WTCC (min.teža za vozila do 1.600ccm je 890kg, min.teža za vozila do 
2.000ccm je 975kg)  

 - Divizija III.* - vozila skupine A in N nad 2.000 ccm 
   - vozila skupine F nad 2.000 ccm 
 

1.1.2. MLADINCI / JUNIOR - za voznike mlajše od 21 let, oziroma za tiste voznike, ki bodo v 
letu 2013 dopolnili 21 let. 

 

1.2. Odprto POKALNO PRVENSTVO AŠ 2005 je razpisano v: 

1.2.1. Lema GP Cup 2013 (po posebnem Razpisu) 

1.2.2. Odprto POKALNO PRVENSTVO AŠ 2005 v posameznih divizijah: 

V kolikor se v posamezno divizijo vpiše v prvenstvo do 31.3.2013 najmanj 5 voznikov, bo UO AŠ 2005 naknadno 
razpisal Pokalno prvenstvo v posamezni diviziji. Pri številu voznikov v diviziji I. za razpis divizije, se ne upoštevajo 
vozniki Lema GP Cup-a. 
* Divizija III. se bo upoštevala in izvajala v okviru skupne uvrstitve samo v primeru, da se vpišejo v prvenstvo do 

31.3.2013 najmanj trije vozniki. 

2.  PRIJAVE ZA UDELEŽBO V DP IN POKALNIH PRVENSTVIH IN PRIJAVNINE ZA POSAMEZNO 

PRIREDITEV 

2.1. Prijave v KHD prvenstvo 

Rok prijave: najkasneje do predzadnje prireditve v koledarju s pismeno prijavo in plačilom prijavnine v 
prvenstvo 

Višina prijavnine: 

- 300,00 Eur 

- 200,00 Eur juniorji in vozniki začetniki, ki bodo v l.2013 dopolnili 23 let 
 

2.2. Prijavnina za posamezno prireditev (dve dirki): 

Višina prijavnine za voznike prijavljene v prvenstvo: 

- 450,00 Eur 

- 350,00 Eur juniorji in vozniki začetniki, ki bodo v l.2013 dopolnili 23 let 

Višina prijavnine za voznike, ki niso prijavljeni v prvenstvo: 

- 550,00 Eur 

- 450,00 Eur juniorji in vozniki začetniki, ki bodo v l.2013 dopolnili 23 let 
 

Neudeležba na prireditev prijavljenega voznika: voznik, ki se določene prireditve ne more udeležiti zaradi višje 
sile, mu zapade 50% štartnine, drugače pa celotna. 
Prijave in vplačila po poteku roka prijav so možna samo v soglasju z vodstvom AŠ2005 in direktorjem KHD. 
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2.3.  Prijave na posamezno prireditev 
Vsi vozniki, ki želijo nastopiti na posamezni prireditvi, se morajo v roku, ki je določen s Posebnim pravilnikom 
organizatorja prireditve, prijaviti na AŠ 2005, ter vplačati na TRR AŠ 2005 štartnino. 
Po opravljeni verifikaciji in tehničnem pregledu spremembe oz. zamenjave niso več dovoljene. V kolikor se na 
eni prireditvi izvede več dirk, lahko žirija na prošnjo voznika (zaradi kvara, ali nesreče njegovega vozila) dovoli na 
nasledji dirki nastop z drugim naknadno verificiranim in tehnično pregledanim vozilom. 

3.  OBVEZNOST VOZNIKOV 
- Vozniki morajo imeti v času prireditve na vozilu nalepko AŠ 2005 in ev. reklamno sporočilo sponzorja AŠ 2005, 
kot določi in dostavi AŠ 2005. 
- Obvezna je udeležba voznikov v dirkaški opremi (kombinezon) na razglasitvi. 
- Obvezna je udeležba na razgovoru za voznike – briefingu 

1.1. 4. TEKMOVALNA PROGA 
Vsak organizator mora imeti za tekmovalno progo veljavno licenco proge.  
Pogoji za pridobitev nacionalne licence proge: 
- minimalna dolžina tekmovalne proge je 1.200 metrov  
- minimalna širina tekmovalne proge je 6 metrov 
- skica dirkališča s tekmovalno progo ter vrisano štartno-ciljno črto in razporeditvijo štartnih mest, lokacijo 

parkirišča za voznike, oskrbovalnih boksov, zaprtega parkirišča, vodstva dirke, sodniških mest, reševalnih 
vozil, vozil za gašenje in reševanje, ter varnostnih pregrad med stezo in gledalci 

- varnostni načrt. 
 

1.2. 5. SPORED PRIREDITVE 

1.3. Na posamezni prireditvi se izvedejo dve dirki. Ob odobritvi AŠ 2005, so izjemoma možne 

tudi prireditve z eno, ali tremi dirkami. 
Urnik prireditve določi organizator s Dodatnim pravilnikom; organizatorji v Sloveniji morajo pri oblikovanju 
sporeda prireditve/dirke upoštevati enoten urnik, ki ga določi Tekmovalna komisija AŠ 2005. 

1.4. 6. UVRSTITVE 
1.5. 6.1. Uvrstitve trening 

Na vsaki prireditvi se izvede uradni trening v trajanju min. 20 minut. Na dirko se kvalificirajo vozniki, ki na 
uradnem treningu dosežejo čas do 120 % najhitrejšega v posamezni diviziji I-III. Doseženi časi na uradnem 
treningu so osnova za določitev štartnih mest na dirki.  
V kolikor se izvede samo en uradni trening, so doseženi rezultati dirke osnova za določitev štartnih položajev na 
naslednji dirki. Vozniki brez uvrstitve, zasedejo v štartni listi dirke mesta za uvrščenimi vozniki glede na dosežen 
rezultat v dirki oz. glede na zaporedje odstopov; če niso nastopili, pa za vsemi omenjenimi glede na dosežen čas 
treninga. 
 

1.6. 6.2. Uvrstitev dirka 
Posamezna dirka mora biti izvedena v dolžini minimalno 50 km oz. 25 min.+1 krog. 
V dirki so uvrščeni tisti vozniki, ki prevozijo najmanj 80 % dolžine dirke prvouvrščenega posamezne divizije (I-III); 
velja ekvivalentno število krogov, zaokroženo navzdol (v kolikor je en sam uvrščen v diviziji, mora prevoziti 70% 
krogov zmagovalca v naslednji višji diviziji). 

Točkujejo se samo v prvenstvo prijavljeni vozniki. 
 

6.2.1. Za uvrstitev v generalni razvrstitvi dobijo vozniki točke skladno s točko 5.14. ŠP. 

6.2.2. Točke za uvrstitev na posamezni dirki v diviziji I-III, dobijo uvrščeni vozniki kot sledi: 
-v kolikor je bilo za dirko verificiranih in uvrščenih na uradno listo za trening 3, ali več voznikov v posamezni 
diviziji, dobijo uvrščeni vozniki točke skladno s točko 5.14 ŠP 
-v kolikor sta bili verificirana in uvrščena na uradno listo za trening 2 voznika, se točke razdelijo: 
1. mesto 45 točk 
2. mesto 35 točk 
-v kolikor je bil verificiran in uvrščen na uradno listo za trening 1 voznik, se točke razdelijo: 
1. mesto 35 točk 
 

6.2.3. Za generalno uvrstitev na dirki se seštejejo točke osvojene v skupni razvrstitvi (5.2.1) dirke in 

točke za uvrstitev v posamezni diviziji (5.2.2) 
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6.2.4. Za uvrstitev v diviziji v PP se upoštevajo točke osvojene skladno s točko 5.14. ŠP. 

6.2.5. Za uvrstitev v mladinski konkurenci velja točka 3.2 Razpisa prvenstev AŠ 2005. 

6.2.6. V primeru, da zaradi varnosti in programa organizatorja, vse divizije ne morejo štartati skupni dirki, se 
generalna uvrstitev izračuna na podlagi skupno doseženega časa na posamezni dirki. Upošteva se isto število 
krogov, ki ji odpelje zmagovalec posamezne divizije v dirki. V kolikor je posamezna dirka prekinjena, ali pa se 
del dirke vozi v režimu Safety car-a, se upošteva tisto število krogov, katere je prevozil zmagovalec divizije do 
prekinitve, ali brez režima Safety car-a. Za točkovanje se upošteva tudi točki 9.2 in 9.3 tega razpisa. 

6.3. Končna uvrstitev DP in Pokalna prvenstva AŠ2005 
V končni uvrstitvi se upoštevajo samo v prvenstvo prijavljeni vozniki, ki bodo štartali na minimalno štirih dirkah 
(dveh prireditvah). 

 

6.4. Priznanje na posamezni dirki 

Priznanja se podelijo najbolje uvrščenim voznikom na dirki v skladu s ŠP točka 5.18. 

 

1.7. 7. ŠTART 
Štart in štartna procedura je predpisana z Dodatnim pravilnikom prireditve. 
Direktor dirke razloži proceduro štarta na obveznem sestanku (briefing-u) z vozniki. 
 

1. 8. SAFETY CAR 

2. Uporaba safety car vozila je določena: dodatek H. poglavje 2, odstavek 5. 

 

1.8. 9. PREKINITEV DIRKE 
Če je dirka predčasno prekinjena, je nadaljnji postopek naslednji: 

  
9.1. Če je vodilni voznik prevozil manj kot dva kroga: V kolikor je mogoče se štart ponovi. Prejšnji štart se šteje 

kot ničen. 
9.2. Če je vodilni voznik prevozil dva kroga ali več, vendar manj kot 75 % predpisane dolžine dirke (zaokroženo 

navzgor na najbližje celo število krogov): Dirka se izvede v dveh delih. Če ni možno izvesti drugega dela je 
dirka  končana in vozniki osvojijo 50 % točk. Rezultati se štejejo do trenutka, ko je vodilno vozilo predzadnjič 
prevozilo ciljno črto. Časi obeh delov dirke se seštejejo. 

9.3. Če je vodilni voznik prevozil več kot  75 % predpisane dolžine dirke (zaokroženo navzgor na najbližje celo 
število krogov): Dirka je končana, ko je vodilno vozilo predzadnjič prevozilo ciljno črto, preden je bila dirka 
prekinjena. Vozniki osvojijo polno število točk. 

 

10. TOLMAČENJE RAZPISA 
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 


