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

 
ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE  

IN POKALNO PRVENSTVO AŠ2005   
V PARALELNEM RELIKROSU ZA LETO 2013 

 
 
 
1. RAZPISANA TEKMOVANJA 
 
 ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKALNO PRVENSTVO AŠ2005 VOZNIKOV  
 
1.1.  Državno prvenstvo Republike Slovenije je razpisano v: 
 

- diviziji I – avtomobili, skupine A, N, R1A, F, kit car in vozila za avtokros (školkarji), s 
pogonom na dve kolesi, ter avtomobili, ki so bili homologirani v skupine A in N a jim 
je potekla homologacija, s prostornino do 1400 ccm. 

- divizija III – buggy za avtokros, avtomobili skupine A, N, R4, F, WRC, GT, kit car, 
S1600, S2000, R5, KTM XBOW in vozila za avtokros (školkarji) s prostornino nad 2001 
ccm, ter avtomobili, ki so bili homologirani in jim je potekla homologacija. 

 
1.2. Pokalno prvenstvo AŠ 2005 za voznike: 
 

- diviziji II – avtomobili, skupine A, N, R1B, R2B, R2C, R3C, R3T, R3D, F, GT in vozila za 
avtokros (školkarji), s pogon na dve kolesi, ter avtomobili, ki so bili homologirani v 
skupine A in N a jim je potekla homologacija s prostornino od 1401 do 2000 ccm .   

- Fiat Grande Punto pokal – po razpisu Lema GP Cup 
 
1.3. Mladinsko državno prvenstvo: 

- AŠ 2005 razpisuje posebno državno prvenstvo v mladinski kategoriji za voznike mlajše 
od 21 let oziroma za tiste voznike, ki bodo v letu 2012 dopolnili 21 let in nastopajo v 
DP. 

 

Pogoj za izvedbo prvenstva so izvedene najmanj tri prireditve v sezoni (ne glede na število 
dirk znotraj posamezne prireditve, ki je lahko največ 2). 
 
 
2. TEKMOVALNA PROGA 
 
Vsak organizator mora imeti za tekmovalno progo licenco proge, ki vsebuje vse karakteristike 
proge. 
 
2.1. Pogoji za pridobitev licence proge: 

- Vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev za progo. 
- Skica dirkališča s progo, z vrisano štartno črto, lokacijo parkirišča za vozila, servisne 

prostore za tekmovalna vozila, prostor za točenje goriva v tekmovalna vozila, vodstva 
dirke, sodniških mest, reševalnih vozil, vozil za gašenje in reševanje ter varnostnih 
pregrad med stezo in gledalci. 

- Varnostni načrt. 



- Organizator dirke mora najmanj 2 meseca pred dirko vso navedeno dokumentacijo o 
progi dostaviti Tekmovalni komisiji za paralelni reli kros. Na podlagi predložene 
dokumentacije in ogleda proge bo izdelan zapisnik, ki je podlaga za izdajo licence 
proge. 

- Dokument - LICENCA PROGE - vsebuje vse karakteristike proge. Organizator je dolžan 
upoštevati vsa določila tega dokumenta.  

 
2.2. Posebni pogoji za tekmovalne proge: 

Minimalna dolžina proge:   800 m 
Maksimalna dolžina proge:  1.400 m 
Minimalna širina proge:  8 m za stare proge in 10m za nove proge 
Podlaga:    100% asfaltna, oziroma mešana podlaga, kjer 

mora miti minimalno 80 metrov asfalta za štart, 
ostalo makadam oz. utrjena zemlja, pesek, ….

               

- Štart mora biti na asfaltu oz.drugi trdni podlagi, ki omogoča, da se na štartnih mestih 
ne naredijo kanali, ki bi lahko ovirali in ogrožali voznike med vožnjo. 

- Proga je krožna in mora biti speljana tako, da se vozili ne križata na istem nivoju, oz., 
da ne vozita drug proti drugemu. 

- Štart in cilj: štartni in ciljni mesti sta medsebojno oddaljeni za približno polovico kroga 
in sta označeni. Opremljeni morata biti s časovno usklajenima urama in svetlobno 
signalizacijo (štartni semafor).  

- Označevanje: če so na progi postavljene ovire za zmanjšanje hitrosti morajo biti vidno 
in nedvoumno označene. 

- Prostor za gledalce: med prostorom za gledalce in stezo mora biti postavljena 
dvolinijska zaščita. 

- Vsi snopi gum, ki se uporabljajo za zaščito proge ali oviro morajo biti med seboj 
povezani tako, da se ne raztresejo. Višina snopa mora biti najmanj 0,80 m. Ograje in 
pregrade morajo preprečevati gledalcem dostop do proge in izlet vozil med gledalce. 

- Prostor za tekmovalna vozila mora biti primerne velikosti in se mora nahajati v bližini 
proge. Prostor za tekmovalna vozila mora biti ustrezno opremljen. 

 
 
3. PRIJAVE NA POSAMEZNO PRIREDITEV 
 

Vsak voznik ali vozilo je na posamezni dirki lahko prijavljen samo enkrat. 
Po zaključku roka prijav je dovoljena zamenjava vozila, vendar samo znotraj posamezne 
divizije. 
Po opravljeni verifikaciji in tehničnem pregledu spremembe oz. zamenjave niso več 
dovoljene. 
Vozniki pokala Fiat Grande Punto lahko na dirki zamenjajo pokalna vozila FIAT Punto 1.4. 
 
 
4. OPREMA VOZILA IN VOZNIKA  
 

Vsako vozilo in voznik morata imeti vso opremo skladno s pravili panoge iz katere izhajata 
(npr. rally, avtokros, ...). 
Uporaba HANS sistema se zahteva za vse voznike, razen voznike buggy-ev. 
 



4.1. PNEVMATIKE  
 
Na prireditvah, kjer je podlaga 100% asfalt, se dovoli uporaba dirkalnih pnevmatik za krožne 
steze (Slick, dežne, ...), pnevmatik za asfalt po pravilniku FIA za rally in letnih pnevmatik z 
oznako DOT. Pnevmatike M+S niso dovoljene. V času prireditve ni dovoljeno gretje gum 
tekmovalnih vozil! 
 

Na ostalih prireditvah pa je dovoljena uporaba pnevmatik za asfalt po pravilniku FIA za rally 
in letnih pnevmatik z oznako DOT. Pnevmatike M+S niso dovoljene. Dodatno narezovanje 
kanalov je dovoljeno do širine in globine kanala 5mm. V času prireditve ni dovoljeno gretje 
gum tekmovalnih vozil! 
 
 
5. SISTEM TEKMOVANJA  
 

5.1. Neuradni trening  
Organizator lahko vsakemu vozniku omogočiti trening vožnjo (neuradni trening oziroma 
warm-up) na tekmovalni progi v dolžini najmanj 4 kroge. Na progo lahko organizator spusti 
več tekmovalcev, vendar tako, da je ob prihodu na progo med njimi vsaj 10 sekund razmaka. 
 
5.2. Kvalifikacije – uradni trening 
Kvalifikacije oziroma uradni trening se izvede najmanj 2 x,  z dolžino kvalifikacije od 2500 m 
do 5000 m. Vendar ne manj kot 3 kroge. Za kvalifikacijski čas se šteje najboljši čas 
posameznega kroga, ki je bil dosežen na kvalifikacijah – uradnem treningu.  
Kvalifikacije se vozijo z letečim štartem in sicer se 2x po 3 kroge, pri čemer se prične meriti 
kvalifikacijski čas kroga v 2. polovici kroga. 
Voznik na kvalifikacijah štarta se iz predštartnega prostora po štartni listi zaporedno (101, 
102, 103, …, 201, 202, …., 301, 302 ….). 
Štarter pošlje drugo vozilo na progo, ko je 1 vozilo na približno na ½ proge-kroga. 
V primeru, da imata dva ali več voznikov enak kvalifikacijski čas, se uvrsti višje voznik, ki ima 
boljši skupni čas vseh kvalifikacijskih voženj. 
V primeru, da se na eni prireditvi izvedeta dve dirki, se na prvi dirki opravi dve kvalifikacijski 
vožnji, drugi dan pa samo eno. 
 
5.3. Štartna procedura dirke 
Štarta se z štartnega mesta s prižganimi motorji. 
Bližanje štarta se signalizira s signalno tablo, ki kaže 15 sek. do starta. Tabla je bela s črnimi 
številkami, velikosti 40 x 50 cm. Štart se izvede z lučmi (SEMAFOR 5 rdečih luči), luči se 
začnejo prižigati približno 5 sek. pred štartom, ko vse luči naenkrat ugasnejo lahko voznik 
štarta. 
Prehiter štart meri fotocelica, ki je postavljena 40 cm pred vozilom. 
Voznika, ki je na dirki prehitro štartal, se za prvi prehiter štart kaznuje z časovnim pribitkom 5 
sekund, za drugi prehiter štart pa z pribitkom 10 sekund, tretji prehiter štart je 
diskvalifikacija iz dirke. Pribitki sekund veljajo za posamezno vožnjo. 
 
5.4. Dirka - sistem tekmovanja  

- v dirko se iz vsake divizije uvrsti 16 najhitrejših voznikov na podlagi najhitrejšega 
kroga kvalifikacij oz. uradnega treninga. Pari se določijo:  1.par = 1. uvrščeni treninga z 
16. uvrščenim; 2.par=8.-9.; 3.par=5.-12.; 4.par=4.-13.; 5.par=3.-14.; 6.par=6.-11.; 
7.par=7.-10.; 8.par=2.-15. Sistem tekmovanja so dvoboji na izpadanje do finala. Če 
voznik nima para, se avtomatično, brez odpeljane vožnje, uvrsti v naslednji krog.   



- V primeru, da je voznikov v posamezni diviziji več kot 16 se »piramido« razširi, v 
enakem smislu na 1/16 finala. 

- Posamezne vožnje v dirki divizij so praviloma dolge od 3000 m do 6000 m, praviloma 
2 x po 2 kroga. 

- V vsaki vožnji štartata istočasno po dva voznika iste divizije.  
- V posamezni vožnji vsak voznik odpelje 2 kroga, nato voznika zamenjata startno 

pozicijo in ponovni štart  vožnje na 2 kroga.  
- Končni čas vožnje je skupni čas obeh voženj, v nadaljevanje gre voznik, ki je bil hitrejši 

v seštevku obeh voženj. 
- V primeru, da bi imela voznika enak skupni čas obeh voženj se odpelje še tretja 

vožnja. 
- Da je voznik uvrščen v rezultatih dirke mora obvezno štartati na dirki.  

 
5.5. Merjenje časa na kvalifikacijah in dirki 
Merjenje časa kvalifikacij in dirke bo opravljeno elektronsko, z natančnostjo 1/100 sekunde. 
 

5.6. Štartne številke: 
Štartne številke za: divizija I od  101  do   199 
Štartne številke za: divizija II   od  201  do   299 
Štartne številke za: divizija III od  301  do   399 
Voznikom, ki so nastopili v paralelnem relikrosu v pretekli sezoni se štartno številko določi 
glede na končno uvrstitev v pretekli sezoni. Vozniki, ki prvič nastopijo v paralelnem relikrosu 
dobijo prvo neoddano štartno številko po vrstnem redu prijav. Številke so stalne in veljajo za 
celo sezono. 
Štartne številke na osnovi gornjega pravila dodeli tekmovalna komisija. 
 
 
6.    NEZGODE IN ZAUSTAVITEV DIRKE  
 
Na progi je prepovedana vsaka pomoč mehanikov in tretjih oseb. Nedovoljena pomoč 
pomeni izključitev iz posamezne dirke. Če se vozilo prevrne, lahko sodniki in gasilci na progi, 
zaradi varnosti, pomagajo postaviti vozilo na kolesa. 
Voznik ne sme namerno povzročati nesrečo. V primeru nešportnega vedenja se voznika 
izključi iz nadaljnjega tekmovanja.  
Če eno izmed vozil ostane na progi, se vožnja prekine. Voznik, ki zaradi okvare ali nesreče 
ostane na progi, nima možnosti ponovitve vožnje.  
Voznik, ki je povzročil prekinitev vožnje zaradi trka vozila s prepreko na progi, lahko ponavlja 
vožnjo le v primeru, da je vozilo sposobno odpeljati varno vožnjo. 
Prehitevanje je strogo prepovedano.  
Samo direktor dirke ima pravico odločiti, da se dirka ustavi.  
 
 
7.     DISCIPLINA NA TEKMOVALNEM PROSTORU  
 
Voznik, ki zamudi v predštartni prostor se kaznuje z denarno kaznijo 100 EUR. 
V boksih, na parkirišču in dovoznih cestah do proge in po njej (razen na dirki in uradnem 
treningu) je dovoljena vožnja s hitrostjo hoje (5 km/h). Za kršitev je predvidena denarna 
kazen do 150 EUR ali izključitev. 
Testiranje vozil na teh prostorih je najstrožje prepovedano. Za kršitev je predvidena denarna 
kazen do 150 EUR ali izključitev. 



Vozniki so dolžni upoštevati signalizacijo s strani službujočih športnih funkcionarjev. Vsako 
neupoštevanje se kaznuje z izključitvijo. 
Za vse prekrške in izgrede mehanikov ali spremljevalcev voznika odgovarja in se kaznuje 
voznik po 12. točki ŠP AŠ 2005. 
 
 
8.   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. 
 
 
 
 
                                                                                                                Predsednik AŠ 2005 
                                                                                                                Tone Anderlič 
 


