
Upravni odbor Zveze za avto šport Slovenije - AŠ 2005 na osnovi člena 4.1 Športnega pravilnika AŠ 

2005 razpisuje  

 
ODPRTA DRŽAVNA PRVENSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN POKALNA PRVENSTVA AŠ 2005 V AVTOŠPORTU ZA LETO 2013 
 

1. SPLOŠNO 

 

Zveza za avto šport Slovenije - AŠ 2005 (kratica: AŠ 2005) razpisuje odprta državna prvenstva 
Republike Slovenije (kratica: DP RS) in pokalna prvenstva AŠ 2005 (kratica: PP AŠ 2005) za leto 2013 v 
: 

- krožno hitrostnem avtomobilizmu (kratica: KHD),  
- v gorsko hitrostnem avtomobilizmu (kratica: GHD),  
- rallyu, 
- in paralelnem relikrosu (kratica: PRK). 

 

Odprta državna prvenstva Republike Slovenije v vseh panogah so razpisana za voznike (sovoznike), 
društva, NTL in proizvajalce vozil v skladu s Športnim pravilnikom AŠ 2005, tem razpisom in razpisom 
posamezne panoge. 

Pokalna prvenstva AŠ 2005 v vseh panogah so razpisana za voznike (sovoznike) v skladu s Športnim 
pravilnikom AŠ 2005, tem razpisom in razpisom posamezne panoge. 

 

2. KOLEDAR PRIREDITEV 

Nacionalni koledar prireditev v AŠ 2005 je priloga tega razpisa. 

Pogoj za veljavnost državnega prvenstva Republike Slovenije ali pokalnega prvenstva AŠ 2005 v 
posamezni panogi je, da so v koledar vključene najmanj 3 prireditve (tudi v primeru, ko je več dirk na 
posamezni prireditvi).  

Zamenjavo posamezne prireditve z drugo prireditvijo iz, ki je  vključena v koledar državnega 
prvenstva Republike Slovenije ali pokalnega prvenstva AŠ 2005 v posamezni panogi, ali brisanje 
posamezne take prireditve iz koledarja te panoge brez nadomestila Zveze za avto šport Slovenije - AŠ 

2005 sprejme pravočasno, tako da s svojo odločitvijo ne vpliva na športno regularnost posameznega 
prvenstva. 

3. RAZPISANA PRVENSTVA IN POGOJI ZA UDELEŽENCE 

 

3.1 Odprta državna prvenstva Republike Slovenije in pokalna prvenstva AŠ 

2005 za voznike (sovoznike) 

S tem razpisom se razpisujejo odprta državna prvenstva Republike Slovenije in pokalna prvenstva AŠ 
2005 za voznike (sovoznike) 2013. 
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V DP RS in PP AŠ 2005 lahko tekmujejo: 

- imetniki vozniške licence (nacionalne ali mednarodne) za sezono 2013, ki jo je izdala Zveza za 
avto šport Slovenije – AŠ 2005, 

- tuji državljani, ki so imetniki (nacionalne ali mednarodne) vozniške licence za sezono 2013, izdane 
s strani tuje ASN, ob pisnem soglasju svoje ASN, 

- slovenski državljani, ki so imetniki (nacionalne ali mednarodne) vozniške licence za sezono 2013, 
izdane s strani tuje ASN, ob pisnem soglasju svoje ASN in soglasju Zveze za avto šport Slovenije – 
AŠ2005, 

ki se v prvenstvo prijavijo skladno z določbami 4.1 člena tega razpisa.  
 

Razvrstitve (divizije, generalna razvrstitev) v katerih se razpisujejo prvenstva v posamezni panogi, so 
določene v posebnem razpisu posamezne panoge.  

Pogoj za končno uvrstitev v DP RS in PP AŠ 2005 v posamezni panogi je štart na vsaj polovici izvedenih 
tekmovanj v tej panogi v sezoni 2013.  Štart pomeni: 

- v rallyju: uvrstitev na listo pripuščenih na štart 

- v ostalih disciplinah: uvrstitev na listo pripuščenih na uradni trening. 
 

3.2 Odprta mladinska državna prvenstva Republike Slovenije za voznike 

S tem razpisom se razpisuje odprto mladinsko prvenstvo Republike Slovenije 2013 v vseh panogah iz 
1. člena tega razpisa. 

V tem prvenstvu nastopajo vozniki, ki sicer nastopajo v odprtih državnih prvenstvih Republike 
Slovenije, in izpolnjujejo pogoj, da so mlajši od 21 let ali bodo v letu 2013 dopolnili 21 let.  

Razvrstitev v tem prvenstvu na posameznem tekmovanju temelji uvrstitvi voznikov v generalni 
razvrstitvi; če le-ta ne obstaja pa na skupnem doseženem času.   

3.3 Odprto državno prvenstvo Republike Slovenije med NTL 

S tem razpisom se na podlagi in v skladu s členom 5.15 Športnega pravilnika AŠ 2005 razpisuje odprto 

državno prvenstvo NTL 2013 v vseh panogah iz 1. člena tega razpisa.   

3.4 Odprto državno prvenstvo RS proizvajalcev vozil 

S tem razpisom se na podlagi in v skladu s členom 5.15 Športnega pravilnika AŠ 2005 razpisuje odprto 
državno prvenstvo proizvajalcev vozil 2013 v vseh panogah iz 1. člena tega razpisa. 

3.5 Odprto državno prvenstvo RS društev in klubov 

S tem razpisom se na podlagi in v skladu s členom 5.15 Športnega pravilnika AŠ 2005 razpisuje odprto 
državno prvenstvo društev 2013, za katero štejejo osvojene točke posameznega društva v vseh 

panogah iz 1. člena tega razpisa.  
 

3.6 Pogojno razpisana prvenstva  

V vseh razpisanih panogah, kjer so razpis celotne panoge, DP ali pokalna prvenstva v posameznih 
divizijah razpisani pogojno (vezano na število prijavljenih), je to posebej opredeljeno v razpisu 
panoge. 
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4.  PRIJAVE V ODPRTA DRŽAVNA PRVENSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

POKALNA PRVENSTVA AŠ 2005  

4.1 Prijave  voznikov 

 4.1.1. Vozniki z licenco AŠ 2005 

Vozniki, ki vozniške licence obnavljajo, so v vsa DP RS in PP AŠ 2005 avtomatsko prijavljeni, če do roka 

za podaljšanje licenc (31.1.2013) oddajo popolno vlogo za licenco (pomeni vloga z vsemi podatki in 

plačilo, kot je opredeljeno v razpisu licenc za 2013). 

Vozniki novinci, ki 1. zaprosijo za izdajo vozniške licence, so v vsa prvenstva avtomatsko prijavljeni ne 

glede na to, kdaj oddajo vlogo oz. pridobijo vozniško licenco (lahko tudi med sezono). 

Ostali vozniki z licencami AŠ 2005 v DP RS in PP AŠ 2005 2013 ne tekmujejo.  

Za KHD je način prijav posebej določen v razpisu KHD 2013. 

 4.1.2. Vozniki z licenco tuje ASN 

Vozniki z licencami tujih ASN se morajo v državna in pokalna prvenstva prijaviti na posebnem 

obrazcu, in sicer v vsako panogo posebej.   

Priaviti se je mogoče najkasneje do roka za prijave v prvo prireditev sezone v posamezni panogi, 

razen, če je v razpisu posamezne panoge opredeljeno drugače. 

4.2 Prijave NTL 

Imetnikom NTL licenc AŠ 2005 se v DP RS ni potrebno posebej prijavljati, ampak se za prijavo v 
prvenstvo v posamezni panogi šteje prijava prvega voznika, ki je prijavljen v DP RS ali PP AŠ 2005, na 
tekmovanje v tej panogi.  

Imetniki NTL licenc tujih ASN se morajo v DP RS pisno prijaviti. Rok za prijavo je 30. junij 2013; vendar 
se mora znotraj tega roka NTL prijaviti tudi najkasneje do roka za prijave na prireditvi, na kateri želi 
nastopati v DP. 

4.3 Prijave proizvajalcev vozil 

Proizvajalci vozil se morajo v DP RS pisno prijaviti in plačati predpisano takso. Rok za prijavo in plačilo 
takse je 30. junij 2013; vendar se mora znotraj tega roka proizvajalec vozil prijaviti in plačati takso 
tudi najkasneje do roka za prijave na prireditvi, na kateri želi nastopati v DP.  

Pisna prijava mora vsebovati: 

1. Navedbo posameznega proizvajalca, da se prijavlja v DP RS proizvajalcev vozil. 
2. Navedbo v katere panoge se prijavlja. 
3. Seznam voznikov po posamezni panogi, ki bodo tekmovali z vozili tega proizvajalca. Vsi 

vozniki morajo biti prijavljeni v DP RS za voznike v panogi, v katero se proizvajalec prijavlja.  
4. Pisna soglasja teh voznikov, da se njihove točke upoštvajo tudi za DP RS proizvajalcev vozil. 

 

4.4 Prijave  društvev 

Društvom, ki so imetniki NTL licenc AŠ 2005, se v DP RS ni potrebno posebej prijavljati, ampak se za 
prijavo v prvenstvo šteje prijava prvega voznika, ki je prijavljen v DP RS ali PP AŠ 2005 v katerikoli 
panogi.  
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Imetniki licenc društva tujih ASN se morajo v DP RS pisno prijaviti. Rok za prijavo je 30. junij 2012; 
vendar se mora znotraj tega roka društva prijaviti tudi najkasneje do roka za prijave na prireditvi, na 
kateri želi nastopati v DP 

 

5. PRIJAVE NA POSAMEZNE PRIREDITVE ZA DP RS IN PP AŠ 2005 

5.1 Prijave na posamezno prireditev 

NTL morajo prijaviti voznike in vozila ter plačati prijavnino za voznike za posamezne prireditve v 
rokih, ki so  določeni v Dodatnih pravilnikih posameznih prireditev. 

Voznike, prijavljene v DP RS in PP AŠ 2005, morajo NTL prav tako prijaviti na posamezno prireditev, v 
primeru odjave, pa morajo poslati odjavo tako organizatorju kot AŠ 2005.  

V primeru, da NTL voznika, ki ga je prijavil na posamezno prireditev, s te prireditve tudi odjavi, je 
obveznost plačila prijavnine sledeča: 

a) odjava pred potekom roka za prijave – obveznost plačila prijavnine ne nastane, 
b) odjava po poteku roka za prijave a pred začetkom prireditve (tj. pred dvigom potne 

knjige na rallyju in pred začetkom administrativnega pregleda v ostalih panogah) – 
obveznost plačila 50% prijavnine, 

c) odjava po začetku prireditve (po kriterijih iz prejšnje alineje) – obveznost plačila 100% 
prijavnine. 
 

V primeru, da NTL voznika s prireditve, na katero ga je prijavil, ne odjavi, voznik pa se prireditve ne 
udeleži, ostane obveznost plačila 100% prijavnine. 

 

 

5.2 Višina prijavnin za sezono 2013 

Višina prijavnin za sezono 2013 je lahko največ: 

Panoga Divizije Prijavnina v EUR 

RALLY Divizija I 250 
 Ostale divizije 400 

GHD Do 1400 ccm 160 
 Ostali 260 

KHD Vsi Po pravilniku KHD 

PRK Vsi 160 

 

 

6. VARNOSTNA OPREMA – DODATNA DOLOČILA 

V vseh razpisanih panogah je obvezna uporaba sistema HANS. 
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7. PODELITEV PRIZNANJ NA POSAMEZNI PRIREDITVI - DIRKI 

Na vsaki prireditvi – dirki organizator prireditve podeli pokale skladno s 5.17 členom Športnega 
pravilnika AŠ 2005. 
 
To pomeni, da se voznikom (in sovoznikom), ki tekmujejo v DP RS in PP AŠ 2005 (tj. samo prijavljenim 
v prvenstvo) podelijo pokali oz. priznanja: 

- 1. – 3. mesto v razvrstitvah DP in PP za voznike, ob pogoju, da je v opsamezni razvrstitvi 
štartalo vsaj 5 voznikov. 

- 1. mesto v razvrstitvah DP in PP za voznike, v katerih je na prireditvi štartalo manj kot 5 
voznikov. 
 

Za uvrstitev NTL, proizvajalcev vozil in društev se na posamezni prireditvi priznanj ne podeljuje. 

 

8. PODELITEV PRIZNANJ ZA KONČNO UVRSTITEV V DP RS IN PP AŠ 2005 

Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005 podeli prizanja in naslove za razpisana in izvedena prvenstva 
skladno s 5.18 členom Športnega pravilinika AŠ 2005, tj.: 
- 1. – 3. mesto v razvrstivah DP RS za voznike (in sovoznike), društva 
- 1. mesto v razvrstitvah PP AŠ 2005 za voznike, 
- 1 mesto v razvrstitvah DP RS za NTL, proizvajalce vozil. 

 
 

9. TOLMAČENJE RAZPISA 

Pravico tolmačenja tega razpisa ima Upravni odbor AŠ 2005.  

 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Razpis je sprejel Upravni odbor AŠ 2005 na svoji 6. seji dne 27. novembra 2012. 

Razpis velja za tekmovalno sezono 2013. 

Priloga tega razpisa je Nacionalni koledar prireditev v avtošportu za leto 2013. 

V primeru neskladij med tem Razpisom in Športnim pravilnikom AŠ 2005, velja Športni pravilnik AŠ 
2005.  

   

          Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005 
                    Predsednik Anton Anderlič 


