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PRAVILNIK DRŽAVNEGA PRVENSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
V KARTINGU ZA LETO 2006
1.

RAZPIS

Strokovni svet za avto moto šport AMZ Slovenije razpisuje državno prvenstvo Republike Slovenije
v kartingu za voznike in društva v letu 2006, skladno s pravili CIK - FIA, določili športnega
pravilnika AMZ Slovenije in tega pravilnika.
2.

KOLEDAR DIRK

datum
Organizator
Mesto
tip
18.03.2006
AKK Sportstil
Jesolo (Italija)
DP,PP,100, 100J*
08.04.2006
AKK Sportstil
Lucija - Portorož
DP,PP,100, 100J*
13.05.2006
AKK Sportstil
Čedad (Italija)
DP,PP
17.06.2006
AMD Ptuj
Hajdoše - Ptuj
DP,PP,100,100 J*
08.07.2006
AKK Sportstil
Čedad (Italija)
DP,PP
02.09.2006
AKK Sportstil
Krško
DP,PP
07.10.2006
AKK Sportstil
Lucija - Portorož
DP,PP
*Za državno prvenstvo za razred ICA 100 in ICA 100 Junior bodo izvedene 3 dirke.
Na posamezen dan tekmovanja bo izvedena ena dirka za državno prvenstvo.
Število dirk mora biti objavljeno v posebnem pravilniku.
Posebni pravilnik za posamezno dirko morajo organizatorji predložiti v potrditev strokovni službi
za avto moto šport AMZ Slovenije najpozneje 60 dni pred datumom dirke.
Organizator na dirko lahko sprejme tudi voznike s tujo nacionalno licenco, če tekmovanje prijavi v
mednarodni koledar.
3.

TEKMOVALNI RAZREDI

3.1. RAZRED 1DP: Mini-50 (Baby)
Kart model BABY po pravilniku z motorjem do 50 kubikov brez menjalnika.
Tehnični pogoji so predpisani v 8. členu tega pravilnika.
3.2. RAZRED 2DP: Gazela-MINI
Kart z motorjem Iame Gazela-60 tip.DSMB / Sportstil 2006.
Tehnični pogoji so predpisani v 8. členu tega pravilnika
3.3. RAZRED 3DP: Gazela-FREE (mladinci)
Kart z motorjem Iame Gazela-60 tip.FREE / Sportstil 2006 .
Tehnični pogoji so predpisani v 8. členu tega pravilnika
3.4. RAZRED 4DP: Rotax Max-Junior
Kart z motorjem Rotax Max-Junior brez menjalnika.
Tehnični pogoji so predpisani v 8. členu tega pravilnika
3.5. RAZRED 6DP: Rotax Max-Senior (člani)
Kart z motorjem Rotax FR-125 Max-125 brez menjalnika.
Tehnični pogoji so predpisani v 8. členu tega pravilnika
3.6. RAZRED 7DP: 125-člani
Kart z motorjem do 125 kubikov z menjalnikom 3-6 prestav.Tehnični pogoji so predpisani v 8.
členu tega pravilnika
3.7. RAZRED 9DP: Intercontinental 100-ICA-Junior
Kart z motorjem do 100 kubikov.
Veljajo določbe pravilnika CIK-FIA za tekoče leto in tehnični pogoji, ki so opisani v 8. členu.
3.8. RAZRED 10DP: Intercontinental 100-ICA – člani
Kart z motorjem do 100 kubikov.
Veljajo določbe pravilnika CIK-FIA za tekoče leto in tehnični pogoji, ki so opisani v 8. členu.
4.

PRVENSTVO VOZNIKOV

Za prvenstvo in uvrstitev voznikov se upoštevajo točke, osvojene na vseh dirkah.

5.

PRVENSTVO DRUŠTEV

Uvrstitev društev na posamezni dirki je izračunana na osnovi seštevka točk najbolje uvrščenega
voznika posameznega društva v vsakem tekmovalnem razredu. Za točkovanje se upoštevajo
doseženi rezultati voznikov v najmanj 2 in največ 4 razredih.
Za prvenstvo se upoštevajo vse točke, ki so jih društva osvojila na vseh dirkah.
6.

TOČKOVANJE

Za posamezna dosežena mesta na dirki za državno prvenstvo vozniki osvojijo naslednje točke:
1. mesto
20
točk
7. mesto
11
točk
13. mesto
5 točk
2. mesto
17
točk
8. mesto
10
točk
14. mesto
4 točke
3. mesto
15
točk
9. mesto
9
točk
15. mesto
3 točke
4. mesto
14
točk
10. mesto
8
točk
16. mesto
2 točki
5. mesto
13
točk
11. mesto
7
točk
17. mesto
1 točka
6. mesto
12
točk
12. mesto
6
točk
Od teh točk se odštevajo kazenske točke, opisane v kazenskih določbah 25. člena. Za osvojitev
točk mora voznik prevoziti najmanj 1 krog.
Za točkovanje posameznega razreda za državno prvenstvo morajo na posamezni dirki štartati
najmanj 5 voznikov, v razredu ICA 100 in ICA 100 Junior pa 3 vozniki.
7.

ENAKO ŠTEVILO TOČK

V primeru, da vozniki v končnem seštevku osvojijo enako število neto točk, odloča o uvrstitvi:
• več prvih, drugih, itd mest do odločitve
• boljša uvrstitev na zadnji dirki.
Izmed društev, ki v končnem seštevku osvojijo enako število točk, je na koncu bolje uvrščeno
društvo:
• ki je doseglo več prvih, drugih, itd. mest v razvrstitvi društev
• ki je na zadnji dirki doseglo boljšo uvrstitev.
8.

TEHNIČNI POGOJI ZA VOZILA

Vozniki so dolžni imeti homologacijski list za tiste sklope vozila (okvirje, motorje in pnevmatike),
za katere jih predvideva CIK - FIA pravilnik, razen če ni drugače določeno v tem pravilniku.
Ropot motorja je omejen na 105 dB/A + 3dB/A.
8.1.

RAZRED 1DP Mini-50.

8.1.1. OKVIR VOZILA
Uporablja se lahko okvir Baby-Mini različnih proizvajalcev. Zadnja os je iz homogenega
magnetnega materiala (Fe) polna Ø 25 mm, Zavor mehanske, zavorni disk je iz magnetnega
materiala (Fe). Lahko se uporabljajo vsa podvozja tipa Baby narejeni po tovarniški homologaciji
zaključno z letom 2005. Nova podvozja FIK 2006 so prepovedana
Obvezna je bočna karoserija med kolesi, prednja zaščita in zaščita zadnjih koles.
8.1.2. PNEVMATIKE
Predpisane so pnevmatike SAVA – Cup za suho in Wet za mokro podlago
Dimenzije Sava CUP:
Spredaj in zadaj 10 x 4,50 - 5
Dimenzije Sava WET:
Spredaj in zadaj 10 x 4,00 – 5
Opomba:
Dovoljena je dodelava profila dežnih pnevmatik ( SAVA WET CUP ali GA) z zarezovanjem profila
nožem debelina olfa –noža . Reža ne sme biti debelejša od debeline olfa noža cca 1 mm.
Dovoljeno je razrezati profil posameznega segmenta na največ dveh mestih .
8.1.3. Motor
Motor CM-50. Motorje zagotovi Sportstil d.o.o. za vse udeležence dirke, ki jih pred dirko žrebajo.
Uporabnina motorja je 12000.00 sit.
8.2.

RAZRED 2DP Gazela-MINI

8.2.1. OKVIR VOZILA
Uporablja se lahko izključno okvir MINI kart – kadet, skladno s tovarniško homologacijo lahko se
uporabljajo podvozja ki so narejena v skladu z novo FIK/09 homologacijo. Zadnja os je iz
homogenega magnetnega materiala (Fe) polna Ø 25 mm ali votla Ø 30mm z minimalno debelino
stene 4,9 mm, zavore so proste izbire, zavorni disk je iz magnetnega materiala (Fe).

Obvezna je bočna karoserija med kolesi, prednja zaščita. Obvezna uporaba podaljšanega
zadnjega odbijača. Dovoljena je uporaba vseh odbijačev homologiranih po novi FIK/09
homologaciji za ta razred ali prirejenih po shemi Sportstila.
8.2.2. PNEVMATIKE
Predpisane so pnevmatike SAVA – Cup za suho in Wet za mokro podlago
Dimenzije Sava CUP:
Spredaj in zadaj 10 x 4,50 - 5
Dimenzije Sava WET:
Spredaj in zadaj 10 x 4,00 – 5
Opomba:
Dovoljena je dodelava profila dežnih pnevmatik ( SAVA WET CUP ali GA) z zarezovanjem profila
nožem debelina olfa –noža . Reža ne sme biti debelejša od debeline olfa noža cca 1 mm.
Dovoljeno je razrezati profil posameznega segmenta na največ dveh mestih .
8.2.3. Motor
Motor Iame-Parila-60 tip DSMB po homologacijskem listu proizvajalca, potrjenem od nacionalne
športne zveze, ki je priloga tega pravilnika in bo izdan v posebnem zvezku. Vsi sestavni deli
motorja morajo biti originalni deli proizvajalca. Motorji so pripravljeni in plombirani pri
pooblaščencu Sportstil d.o.o.
8.3.

RAZRED 3DP Kadet-FREE

8.3.1. OKVIR VOZILA
Uporablja se lahko izključno okvir MINI kart – kadet, skladno s tovarniško homologacijo lahko se
uporabljajo podvozja ki so narejena v skladu z novo FIK/09 homologacijo. Zadnja os je iz
homogenega magnetnega materiala (Fe) polna Ø 25 mm ali votla Ø 30mm z minimalno debelino
stene 4,9 mm, zavore so proste izbire, zavorni disk je iz magnetnega materiala (Fe).
Obvezna je bočna karoserija med kolesi, prednja zaščita. Obvezna uporaba podaljšanega
zadnjega odbijača. Dovoljena je uporaba vseh odbijačev homologiranih po novi FIK 09
homologaciji za ta razred ali prirejenih po shemi Sportstila.
8.3.2. PNEVMATIKE
Predpisane so pnevmatike SAVA – Cup za suho in Wet za mokro podlago
Dimenzije Sava CUP:
Spredaj in zadaj 10 x 4,50 - 5
Dimenzije Sava WET:
Spredaj in zadaj 10 x 4,00 – 5
Opomba:
Dovoljena je dodelava profila dežnih pnevmatik ( SAVA WET CUP ali GA) z zarezovanjem profila
nožem debelina olfa –noža . Reža ne sme biti debelejša od debeline olfa noža cca 1 mm.
Dovoljeno je razrezati profil posameznega segmenta na največ dveh mestih .
8.3.3. Motor
Motor Iame-Parila-60 tip FREE po homologacijskem listu proizvajalca, potrjenem od nacionalne
športne zveze, ki je priloga tega pravilnika in bo izdan v posebnem zvezku. Vsi sestavni deli
motorja morajo biti originalni deli proizvajalca. Motorji so pripravljeni in plombirani pri
pooblaščencu Sportstil d.o.o.
8.4.

RAZRED 4DP Rotax-Junior

8.4.1. OKVIR VOZILA
Biti mora v skladu z določili mednarodnega pravilnika CIK - FIA za razred ICA-100 Junior za
tekoče leto. Okvir je lahko katerekoli znamke z veljavno homologacijo in s pretečeno
homologacijo, vendar ne več kot 3 leta.
8.4.2. PNEVMATIKE
Predpisane so pnevmatike SAVA – Cup za suho in Wet za mokro podlago
Dimenzije Sava CUP:
Spredaj
10 x 4,50 – 5
Zadaj
11 x 6,00 - 5
Dimenzije Sava WET:
Spredaj
10 x 4,00 – 5
Zadaj
11 x 6,00 – 5
Opomba:
Dovoljena je dodelava profila dežnih pnevmatik ( SAVA WET CUP ali GA) z zarezovanjem profila
nožem debelina olfa –noža . Reža ne sme biti debelejša od debeline olfa noža cca 1 mm.
Dovoljeno je razrezati profil posameznega segmenta na največ dveh mestih .

8.4.3. Motor
Motor Rotax 125 Max-Junior po homologacijskem listu proizvajalca, potrjenem od nacionalne
športne zveze, ki je priloga tega pravilnika in bo izdan v posebnem zvezku. Vsi sestavni deli
motorja morajo biti originalni deli proizvajalca. Motorji so pripravljeni in plombirani pri
pooblaščencu Sportstil d.o.o.
8.5.

RAZRED 6DP Rotax-Senior

8.5.1. OKVIR VOZILA
Biti mora v skladu z določbami mednarodnega pravilnika CIK - FIA za razred A-100. Okvir je
lahko katerekoli znamke z veljavno homologacijo in s pretečeno homologacijo, vendar ne več kot
tri (3) leta.
8.5.2. PNEVMATIKE
Predpisane so pnevmatike SAVA – Cup za suho in Wet za mokro podlago
Dimenzije Sava CUP:
Spredaj
10 x 4,50 – 5
Zadaj
11 x 7,10 - 5
Dimenzije Sava WET:
Spredaj
10 x 4,00 – 5
Zadaj
11 x 6,00 – 5
Opomba:
Dovoljena je dodelava profila dežnih pnevmatik ( SAVA WET CUP ali GA) z zarezovanjem profila
nožem debelina olfa –noža . Reža ne sme biti debelejša od debeline olfa noža cca 1 mm.
Dovoljeno je razrezati profil posameznega segmenta na največ dveh mestih .
8.5.3. Motor
Motor Rotax RF-125 Max po homologacijskem listu proizvajalca, potrjenem od nacionalne športne
zveze, ki je priloga tega pravilnika in bo izdan v posebnem zvezku. Vsi sestavni deli motorja
morajo biti originalni deli proizvajalca. Motorji so pripravljeni in plombirani pri pooblaščencu
Sportstil d.o.o.
8.6.

RAZRED 7DP 125-Člani

8.6.1. OKVIR VOZILA
Biti mora v skladu z določbami mednarodnega pravilnika CIK - FIA za razred 125. Okvir je lahko
katerekoli znamke z veljavno homologacijo in s pretečeno homologacijo, vendar ne več kot tri (3)
leta.
8.6.2. PNEVMATIKE
Predpisane so pnevmatike SAVA - Cup za suho in Wet za mokro podlago
Dimenzije Sava CUP:
Spredaj
10 x 4,50 - 5
Zadaj
11 x 7,10 - 5
Dimenzije Sava WET:
Spredaj
10 x 4,00 - 5
Zadaj
11 x 6,00 - 5
Opomba:
Dovoljena je dodelava profila dežnih pnevmatik ( SAVA WET CUP ali GA) z zarezovanjem profila
nožem debelina olfa –noža . Reža ne sme biti debelejša od debeline olfa noža cca 1 mm.
Dovoljeno je razrezati profil posameznega segmenta na največ dveh mestih .
8.6.3. Motor
Dovoljena je uporaba 125 ccm motorjev z menjalnikom tipa ICC ali FCA.
Dovoljena je uporaba motorjev s pretečeno homologacijo.
8.7.

RAZRED 9DP 100-ICA-junior

8.7.1. OKVIR VOZILA
Biti mora v skladu z določbami mednarodnega pravilnika CIK - FIA za razred A-100 Junior za
tekoče leto. Okvir je lahko katerekoli znamke z veljavno homologacijo in s pretečeno
homologacijo, vendar ne več kot tri (3) leta.
8.7.2. PNEVMATIKE
Predpisane so pnevmatike SAVA - Cup za suho in Wet
Dimenzije Sava CUP:
Spredaj
10 x 4,50 Zadaj
11 x 7,10 Dimenzije Sava WET:
Spredaj
10 x 4,00 Zadaj
11 x 6,00 Opomba:

za mokro podlago
5
5
5
5

Dovoljena je dodelava profila dežnih pnevmatik ( SAVA WET CUP ali GA) z zarezovanjem profila
nožem debelina olfa –noža . Reža ne sme biti debelejša od debeline olfa noža cca 1 mm.
Dovoljeno je razrezati profil posameznega segmenta na največ dveh mestih .
8.7.3. Motor
Biti mora v skladu z določili mednarodnega pravilnika CIK - FIA za razred ICA-100 Junior za
tekoče leto. Dovoljena je uporaba motorjev s pretečeno homologacijo, vendar ne več kot 3 leta.
8.8.

RAZRED 10DP 100-ICA

8.8.1. OKVIR VOZILA
Biti mora v skladu z določbami mednarodnega pravilnika CIK - FIA za razred A-100. Okvir je
lahko katerekoli znamke z veljavno homologacijo in s pretečeno homologacijo, vendar ne več kot
tri (3) leta.
8.8.2. PNEVMATIKE
Predpisane so pnevmatike SAVA - Cup za suho in Wet za mokro podlago
Dimenzije Sava CUP:
Spredaj
10 x 4,50 - 5
Zadaj
11 x 7,10 - 5
Dimenzije Sava WET:
Spredaj
10 x 4,00 - 5
Zadaj
11 x 6,00 – 5
Opomba:
Dovoljena je dodelava profila dežnih pnevmatik ( SAVA WET CUP ali GA) z zarezovanjem profila
nožem debelina olfa –noža . Reža ne sme biti debelejša od debeline olfa noža cca 1 mm.
Dovoljeno je razrezati profil posameznega segmenta na največ dveh mestih .
8.8.3. Motor
Biti mora v skladu z določili mednarodnega pravilnika CIK - FIA za razred ICA-100.
Dovoljena je uporaba motorjev s pretečeno homologacijo, vendar ne več kot 3 leta.
9.

TEŽA

Najmanjša teža voznika skupaj z vozilom, ki se meri po vsaki dirki in merjenju časa, mora
znašati:
Razred
Teža v kg
Razred 1DP
Brez minimalne teže
Razred 2DP
100 kg
Razred 3DP
110 kg
Razred 4DP
140 kg
Razred 6DP
165 kg
Razred 7DP
180 kg
Razred 9DP
135 kg
Razred 10DP
160 kg
Teža se lahko uravnava z utežmi, ki morajo biti dvotočkovno trdno privijačene, da ne ogrožajo
voznikov in gledalcev. Po končani dirki pred merjenjem teže se v vozilo ne sme dolivati goriva ali
vzeti kakršnihkoli predmetov, ki bi povečali težo.
10.

GORIVO

Voznik sme uporabljati samo neosvinčeno gorivo, ki je v prosti prodaji na bencinskih črpalkah.
Kontrola goriva se izvaja po določbah pravilnika CIK.
11.

POGOJI ZA VOZNIKE

Na razpisanih dirkah lahko sodelujejo vozniki, ki imajo:
- veljavno vozniško licenco (nacionalno ali mednarodno),
Pogoji za izdajo vozniške licence so navedeni v Športnem pravilniku, člen 70.4.1
11.1.
Razred
Razred
Razred
Razred
Razred
Razred

Starostne meje v razredih
Starost
1DP
Dopolnjenih 5 let do 9 let
2DP
Dopolnjenih 8 let do 10 let
3DP
Dopolnjenih 10 let do 13 let
4DP
Dopolnjenih 12 let do 15 let
6DP
Dopolnjenih 15 let dalje

Razred 7DP
Dopolnjenih 15 let dalje
Razred 9DP
Dopolnjenih 12 let do 15 let
Razred 10DP
Dopolnjenih 15 let dalje
Vozniki, ki med sezono dopolnijo zgornjo starostno mejo v posameznem razredu, lahko to sezono
končajo v tem razredu.
11.2. Oprema
Zaščitna obleka in oprema voznika mora biti v skladu z določbami pravilnika CIK - FIA.
12.

POGOJI ZA DRUŠTVA

Kot društva se lahko prijavijo vse fizične in pravne osebe, ki imajo veljavno športno licenco.
V primeru, da je društvo pravna oseba, ni pa voznik, ima vse pravice kot prijavljen voznik z
veljavno vozniško licenco.
Vsaka nepravilnost s strani društva oziroma nešportno obnašanje imetnika športne licence lahko
obravnava žirija, ki lahko izreče tudi izključitev iz dirke.
13.

PRIJAVE IN PRIJAVNINA

Vozniki morajo prijavnico poslati organizatorju najmanj 7 dni pred datumom dirke. Najkasneje na
verifikaciji morajo vozniki za dirko plačati prijavnino, ki jo določi organizator v višini največ
12.000 SIT, ( EUR 50€). Voznik, ki se prijavi v dveh razredih, mora plačati prijavnino za oba
razreda.
Voznik, ki se ne odjavi na dirki, za katero je bil prijavljen in se je ne udeleži, mora organizatorju
naslednje dirke plačati prijavnino, povečano za 50%.
14.

POSEBNA PRAVILA ZA ORGANIZATORJE - DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA

Steza za tekmovanje mora imeti veljavno licenco za tekoče leto. Na vseh odgovornih mestih
morajo biti športni funkcionarji z veljavno licenco.
Izvršni športni funkcionarji in člani žirij morajo biti navedeni v posebnem pravilniku dirke.
Organizator pisno potrdi prejem vseh pravočasno prijavljenih voznikov. Organizator lahko odpove
dirko v posameznem razredu, za katerega je premalo prijav.
Organizator mora zavarovati vse športne funkcionarje in drugo osebje za primer nezgode ali smrti
kot tudi gledalce.
Tekmovanje se ne sme začeti, če ni poleg steze reševalnega vozila z zdravnikom, gasilske službe,
uradno preizkušene tehtnice s preciznostjo do 10 dag, rediteljske službe in če niso izpolnjeni vsi
pogoji, navedeni v licenci steze glede varnosti voznikov in gledalcev. V primeru, da je bolnica
oddaljena več kot 30 km od tekmovalne steze, morata biti na dirki prisotni dve reševalni vozili.
Varnostni načrt mora vsebovati:
• seznam odgovornih oseb
• naslove služb med dirko
• bolnišnica
• policija
• gasilska služba
• urnik dirke
• označbe vodstva, službujočih in udeležencev
• navodila športnim funkcionarjem v primeru nesreče
• skico proge in postavitev vseh služb glede na licenco
• razporeditev in število športnih funkcionarjev med tekmovanjem
• opremo
Organizator mora praviloma za vsakega voznika in njegovo ekipo zagotoviti parkirni prostor
površine min. 30 m2.
Uporabnikom (voznikom in mehanikom) parkirnega prostora je na parkirnem prostoru
prepovedano:
• uporaba odprtega ognja
• povzročanje prekomernega hrupa
• uporaba vnetljivih tekočin za čiščenje
• vožnja po parkirnem prostoru s karti, skuterji ipd.
Vsak voznik, ki ima svojo mehanično ekipo, mora imeti na dosegljivem mestu lastni gasilni aparat
kapacitete min. 2 kg, z veljavnim potrdilom o brezhibnem delovanju.
Za kršitev oz. neupoštevanje gornjih določb lahko direktor dirke izreče denarno kazen.

15.

URADNE OZNAKE

Organizator je dolžan vsem službujočim športnim funkcionarjem, drugim službujočim osebam,
članom žirije, voznikom in mehanikom zagotoviti posebne oznake. Te oznake so vsi dolžni nositi
na vidnem mestu, športni funkcionarji pa morajo imeti ob oznaki obvezno tudi izkaznico
športnega funkcionarja.
16.

ŠTARTNE ŠTEVILKE

Vsak voznik ima v svojem tekmovalnem razredu celo leto isto tekmovalno številko, določeno po
uvrstitvi v državnem prvenstvu preteklega leta. Novim voznikom jo določi organizator.
Štartna številka je na prednjem in zadnjem delu vozila in je napisana s črnimi številkami višine 15
cm, debeline 2 cm, na rumeni plastični plošči velikosti 22 x 22 cm. Štartne številke morajo biti
nameščene tudi na bokih vozil in to na rumeni podlagi.
Tablice, ki so del ohišja, morajo biti obrobljene s črno črto debeline 1 cm.
17.

STEZE

Steza mora biti dolga najmanj 700 m in največ 1500 m, široka pa najmanj 6m. Prečni nagib ne
sme biti večji kot 10%, vzdolžni pa ne več kot 5%. Najdaljši ravni del je lahko 170 m.
Prepustnost proge je določena v licenci proge, ki ne more biti večja od 30 voznikov.
Vsi novo vgrajeni elementi steze morajo biti v skladu s pravili CIK - FIA.
18.

TEHNIČNI PREGLED IN PREGLED DOKUMENTOV

Vozniki se morajo javiti organizatorju v času, ki ga je le-ta določil v posebnem pravilniku. Vozniki
morajo predložiti čitljivo izpolnjeno in podpisano prijavnico z navedbo znamke, modela in
tovarniške številke okvirja in motorjev, sprememba prijave je možna do merjenja časa. Za
vpisane podatke odgovarja voznik osebno. Vsak voznik lahko prijavi za dirko 1 okvir, 2 motorja in
2 kompleta pnevmatik.
Voznik lahko v pred štartni prostor pripelje le eno vozilo.
Za pravilnost podatkov in tehnično popolnost vozila med dirko odgovarja voznik.
Voznik lahko nastopa v dveh razredih, pod pogojem, da ima za vsak razred posebej tehnično
pregledano vozilo.
19.

SESTANEK Z VOZNIKI

Pred začetkom vsakega tekmovanja mora organizator v urniku predvideti sestanek z društvi in
vozniki. Sestanek z društvi in vozniki vodi direktor dirke oziroma predsednik žirije. Direktor dirke
mora pred štartom dirke vse voznike seznaniti s posebnostmi dirke (štartni postopek, pomen
zastav, posebnosti proge). Sestanek mora biti organiziran pred prvo dirko.
Udeležba na sestanku je za društva in voznike obvezna, neudeležba voznika se kaznuje z
denarno kaznijo 10.000,00 SIT, ki jo izreče direktor dirke.
20.

TRENING

Organizator mora omogočiti voznikom v vseh razredih uradni trening, ki traja 3 x 10 minut.
Voznik, ki ni odpeljal treninga, ne more tekmovati,razen v upravičenem primeru, ko mu
organizator omogoči vožnjo najmanj 3 krogov, da bi spoznal stezo. Pri treningu je lahko na stezi
samo toliko voznikov, kot je prepustnost steze, vendar največ 30 voznikov.
Če je prepustnost zadostna, lahko organizator združi pri treningu določene razrede ali del teh. V
kolikor je le mogoče, naj organizator voznikom omogoči prosti trening dan pred dirko.
Prosti trening morajo omogočiti vsi organizatorji, ki imajo stalen objekt (progo), z upoštevanjem
vseh varnostnih pogojev. Organizator je dolžan voznikom na prostem treningu zagotoviti enake
pogoje (razpored po razredih, min. 6 x 10 minut), kot veljajo za uradni trening, s pravico do
zaračunavanja treninga max. 5.000 SIT dnevno.
21.

MERJENJE ČASA

Po končanem 2. treningu se prične merjenje časa za določitev štartnih mest na dirki. Merjenje se
opravi po razporedu, ki ga pripravi organizator. Merjenje časa se izvede med zadnjim treningom.
Vsakemu vozniku se izmeri čas vseh krogov, najboljši čas dosežen v enem krogu odloča o
štartnem mestu. Med kvalifikacijskim treningom za merjenje časa je lahko na stezi le toliko

voznikov, kot je propustnost steze. Med kvalifikacijskim treningom ni dovoljeno dolivati gorivo in
do merjenja teže opravljati posegov, ki bi vplivali na težo karta.
V kolikor imata dva ali več voznikov enak čas, se upošteva drugi izmerjeni čas. V primeru
ponovne enakosti je bolje uvrščen voznik z boljšim naslednjim časom.
Organizator objavi dosežene čase po ozvočenju in na oglasni deski. Na osnovi doseženih časov se
napravi štartni razpored za dirko v posameznih razredih.
V primeru kvalifikacijskih voženj se izmerjeni čas voznikom, ki se avtomatično uvrstijo na dirko,
upošteva za štartni razpored.
Vozniki, ki nimajo izmerjenega časa, so razporejeni zadaj po vrstnem redu, kot so ga imeli za
merjenje časa.
Tehnični komisar ima pravico in dolžnost, da po kvalifikacijskem treningu in po vsaki dirki
kontrolira skladnost s tehničnimi pogoji vozil.
22. ŠTART - ŠTARTNI POSTOPEK
22.1.
Vozniki se morajo s svojimi vozili-karti postaviti na pred štartni prostor. Dostop na pred štartni
prostor se zapre 5 minut pred začetkom dirke. V pred štartnem prostoru tehnični komisar izvede
kontrolo delov na kartu. Vozniku, ki po zapori pred štartnega prostora ni v tem prostoru skupaj z
vozilom, start ni dovoljen.
22.2.
Štarter voznikom z zeleno zastavico dovoli, da se karti poženejo. Od trenutka, ko karti zapeljejo
na stezo so pod oblastjo štarterja. Kakršna koli tuja pomoč ni dovoljena, razen pomoč vozniku pri
odstranitvi karta s steze.
22.3.
Štarter oceni, ali je pred formacijskim krogom potrebno napraviti ogrevalni krog. Voznik je v
formacijskem krogu dolžan obdržati svoje mesto v štartni mreži in štarterju ni treba dovoliti
dodaten krog za razporeditev, da bi se lahko voznik, ki je izgubil svoje mesto vrnil nazaj. Voznik,
ki se med formacijskim krogom iz kateregakoli vzroka ustavi ali je zaostal za skupino, ne sme
poizkušati speljati, dokler ni odpeljala mimo celotna skupina. Voznik lahko v teh primerih
zavzame mesto za skupino, ne sme pa poskusiti doseči svoje mesto v mreži. V primeru, da si
poizkuša utreti pot skozi skupino ali speljati pred njo v pričakovanju, da ga bodo čelni vozniki
prehiteli, da zavzame svoje startno mesto, bo izključen iz dirke. Štarter lahko prekine štartni
postopek ali le del te-ga in ga ponovi, če oceni, da je bil nek voznik zaustavljen po krivdi
drugega. Voznik, ki uporabi katero koli drugo pot kot stezo, ki je določena za dirko, da bi ujel
skupino, je kaznovan z izključitvijo.
22.4.
Ko vozniki prevozijo formacijski krog, pričakujejo štart.
22.4.1 Štart za razrede 1DP; 2DP; 3DP in 7DP.
Vozniki ustavijo svoja vozila v mreži - zarisani poziciji na startu, na podlagi pokazane rdeče
zastavice na štartni črti. Ko je štarter zadovoljen z razporeditvijo in vsi karti mirujejo na štartnih
mestih, štarter prižge rdečo luč za pripravo na štart. Štarter da znak za štart z ugasnitvijo rdeče
luči na semaforju, ki jo ugasne v najmanj 4 in največ 6 sekundah, potem ko je bila prižgana
rdeča luč. V primeru odloženega štarta štarter prižge utripajočo rumeno luč poleg rdeče luči in na
koncu ciljne ravnine.
Voznik, ki mu na štartu ugasne motor, mora takoj dvigniti roko, ostati na mestu ter sedeti v
kartu. Voznikom, ki so v mreži za ustavljenim voznikom, je dovoljeno peljati mimo ustavljenega
vozila-karta po zunanjem robu steze v enakem vrstnem redu, kot je bilo pred tem v mreži.
Voznik, za katerega je ugotovljeno, da je kršil to določilo, je kaznovan z izključitvijo. Voznik, ki
mu je ugasnil motor na štartu, lahko potem, ko je skupina štartala, ponovno zažene svoj motor in
se priključi ostalim voznikom.
22.4.2 Štart za razrede 4DP; 6DP; 9DP in 10 DP.
Vozniki v formacijskem krogu vozijo po pozicijah v mreži. Ko je štarter zadovoljen z
razporeditvijo, da štarter znak za štart z ugasnitvijo rdeče luči na semaforju. Vozniki lahko
pričnejo pospeševati po tem, ko prevozijo rumeno črto, ki je zarisana 25 m pred štartno črto. V
primeru odloženega štarta štarter prižge utripajočo rumeno luč poleg rdeče luči in na koncu ciljne
ravnine, kar pomeni dodatni formacijski krog.

22.5.
Če štarter oceni, da voznik poizkuša "prehiteti" štart, zadržati štart, ali svoje vozilo ni pravilno
postavil v mrežo-zarisano pozicijo (prednja kolesa za zarisano črto), ali je štartal prezgodaj, je
kaznovan s kazenskimi točkami. Kazen - kazenske točke - pokaže štarter na tabli s štartno
številko voznika.
22.6.
Štart se lahko razveljavi samo v prvem krogu, v kolikor direktor dirke oceni, da so bile ob štartu
takšne nepravilnosti, da ga je treba ponoviti (oviranje, prezgodnji štart večjega števila voznikov).
22.7.
V primerih, ko se kart med dirko ustavi in ne more speljati, ga mora voznik odstraniti s steze in
postaviti na varen kraj, voznik pa mora ostati na varnem mestu v bližini svojega karta do konca
dirke. Pred koncem dirke je voznikom, mehanikom in spremljevalcem voznika prepovedan dostop
na stezo ali kakršno koli prečkanje steze.
23.

DIRKA

Število krogov dirke določa dolžina prevožene poti v vsaki od dirk, ki znaša:
• razred 1DP
6 - 8 km
• razred 2DP in 3DP
8 - 12 km
• ostali razredi
16 - 20 km
V primeru kvalifikacijskih voženj se na dirko uvrsti brez kvalifikacij prvih deset voznikov po
uradno izmerjenih časih.
V primeru, da dirka v posameznem razredu ni zanimiva zaradi premajhnega števila voznikov ali
dežja, lahko žirija zmanjša število krogov za 40 %.
Pri dirki v dežju so obvezne pnevmatike za dež. Direktor dirke v primeru dežja ali večje
nevarnosti odloča o nastopu razreda 1DP, 2DP in 3DP.
V kolikor se dirko prekine zaradi nesreče ali višje sile, se lahko upošteva kot veljavna, če je bilo
prevoženih najmanj 60 % določenih krogov, sicer pa se ponovi takoj ali v roku 30 minut po
prekinitvi, če je to mogoče.
V primeru prekinitve dirke se za uvrstitev voznikov upošteva zaključen krog pred prekinitvijo. Za
ponoven štart po prekinitvi dirke se štartna mesta določijo na podlagi uvrstitve voznikov v
zadnjem zaključenem krogu pred prekinitvijo.
Ko je bila vozniku, ki je dosegel cilj, pokazana zastavica, ki označuje konec dirke, mora peljati po
stezi v Parc ferme.
Zdravnik na dirki ima pravico, da po oceni psihofizičnega stanja posameznega udeleženca na dirki
(voznik, mehanik, funkcionar) opravi kontrolo prisotnosti alkohola ali narkotikov. V primeru, da je
pri posamezniku ugotovljena prisotnost alkohola ali drugih narkotikov, se le-tega izključi in
odstrani iz prireditve, enake posledice so tudi za odklonitev preizkusa.

24.

SIGNALIZACIJA

SEMAFOR
Znaki za štart
Zastava
NACIONALNA ZASTAVA
MODRA ZASTAVA
Nepremična
Premična
RUMENA ZASTAVA
BELA ZASTAVA
ČRNA ZASTAVA Z ORANŽNIM
KROGOM IN S ŠTEVILKO
VOZNIKA
RUMENA ZASTAVA Z
VERTIKALNIMI RDEČIMI
PROGAMI

Pomen
uporablja se lahko za začetek treninga ali dirke, v kolikor ni
semaforja za štart
Pokaže se voznikom, ki so prehiteni za krog
Prehiteni boste za en krog - obdržite svojo smer
Eden ali več voznikov vas bo prehitelo za krog pustite prehod.
Voznika v istem krogu pod modro zastavo ni dovoljeno
prehiteti.
Nevarnost! Zmanjšaj hitrost! Prepovedano je prehitevati.
Službeno-počasno vozilo na progi
Okvara na vozilu, ki mora v naslednjem krogu v boks, po
popravilu voznik lahko nadaljuje vožnjo.
Poslabšanje oprijemljivosti (olje, luže) zaradi plohe, prehoda s
suhe površine na spolzko; v zadnjem primeru spremlja prikaz
zastave roka, dvignjena proti nebu. Ta zastava se kaže najmanj

ZELENA ZASTAVA
ČRNO/BELA, DIAGONALNO
RAZDELJENA S ŠTEVILKO
VOZNIKA
ČRNA ZASTAVA S ŠTEVILKO
VOZNIKA
RDEČA ZASTAVA

4 kroge ali do tedaj, ko postane površina zopet običajna.
Konec nevarnosti. Po potrebi štart za ogrevanje ali začetek
preizkušenj na ukaz direktorja.
Opozorilo vozniku, da je v teku odločitev o njegovi izključitvi
zaradi nešportnega vedenja
Voznik mora v naslednjem krogu v boks in se javiti direktorju,
ki mu dovoli nadaljevati dirko ali pa ne.
Prekinitev dirke - lahko jo uporabi samo direktor dirke takojšnja popolna zaustavitev
Ustavitev voznika, preden bo prehiten; ta zastava se uporabi le,
če to predvideva posebni pravilnik.

MODRO-RDEČA ZASTAVA
(DVOJNA DIAGONALA) S
ŠTEVILKO VOZNIKA
ŠAHOVNICA, ČRNO-BELA
Konec dirke
Način uporabe signalizacijskih zastav:
• MIRUJOČA ZASTAVA
Obvestilo o nevarnosti
• MAHAJOČA ZASTAVA
Neposredna bližina nevarnosti
Znake z zastavami, ki morajo biti oblikovane v skladu s pravili CIK-FIA, lahko dajejo le izprašani
športni funkcionarji. Vse signalizacijske zastave morajo biti velikosti 60x80 cm, rdeča pa 80x100
cm.
25.

KAZENSKE DOLOČBE

Vozniki, ki ne upoštevajo tega pravilnika in določila pravil CIK - FIA, so lahko kaznovani:
25.1. z plačilom denarnega zneska:
• neudeležba na brifingu
10.000 SIT
• nespoštljivo in žaljivo obnašanje do udeležencev dirke
20.000 SIT
• neupoštevanje določil o redu na parkirnem prostoru
10.000 SIT
• vožnja z oporečnim vozilom
30.000 SIT
• ne izročitev podeljenega priznanja organizatorju v primeru menjave mest po končni
odločitvi žirije
20.000 SIT
V primeru, da voznik ne plača denarnega zneska - kazni ali stroškov pregleda vozila po ugotovitvi
o neizpolnjevanju tehničnih pogojev, ne more nastopiti na vseh naslednjih dirkah v tekočem letu,
vse do plačila zneska organizatorju dirke, na kateri mu je bil dan nalog za plačilo.
Izrek plačila denarnega zneska ne izključuje ostalih kazni.
25.2. z 5 kazenskimi točkami:
• za nepravilnosti pri štartu,
• če ovira mehanik delo službenih oseb,
• neupoštevanje modre zastave,
• kdor prehiteva pri rumeni zastavi,
• vrnitev na stezo, s katere je zletel, na drugem mestu, kjer bi se moral,
• zaradi nešportne vožnje,
• voznik, ki za vožnjo uporabi del steze, ki ni predviden za dirko
25.3. z izključitvijo z dirke:
• za manjšo težo od predpisane,
• za izognitev merjenja teže po dirki in merjenju časa,
• kdor prejme tujo pomoč na stezi ali izven nje,
• voznik, ki povzroča ropot večji od 110 dB/A,
• voznik, ki uporablja nedovoljeno gorivo,
• voznik, ki se nedostojno obnaša in ne upošteva ukazov službenih oseb organizatorja ali
jih ovira pri delu, isto velja v primeru neprimernega obnašanja uradnega spremstva voznika,
• voznik, ki se na poziv ne javi na pregled motorja in ne omogoči pregleda vseh
prijavljenih motorjev in vozil,
• voznik, ki namerno povzroča nezgode, ki noče odstraniti vozila s steze, ki hodi po stezi
ali se obnaša tako, da bi lahko prišlo do nezgode, isto velja če takšno dejanje stori mehanik
voznika,
• kdor vozi nevarno,
• za nepravilnosti pri štartnem postopku,
• voznik, katerega vozilo je tehnično nepopolno ali so navedeni napačni podatki
• voznika v primerih, ko voznik, njegov mehanik ali spremljevalec fizično obračunava ali

grdo ravna z ostalimi udeleženci tekmovanja,
• voznik, pri katerem je med tekmovanjem ugotovljena prisotnost alkohola ali narkotikov.
Denarne kazni in kazni med trajanjem dirke praviloma izreka direktor dirke, ki o svoji odločitvi
poroča žiriji. Ostale kazni izreka žirija na osnovi prijave direktorja dirke.
26.

ZAPRTO PARKIRIŠČE - PARC FERME IN PREGLED VOZIL

Organizator mora zagotoviti poseben varovan zaprt prostor za vozila, v katerega po koncu finalne
vožnje posameznega razreda zapeljejo vozila vsi vozniki. Pod nadzorom tehničnega komisarja se
opravi pregled vozil prvih treh uvrščenih voznikov, vozil, ki jih je žirija na svoji seji določi in
vozila, na katere je bil med dirko vložen protest.
Od trenutka, ko je voznik prevozil cilj in do takrat, ko bo zapustil parc ferme, je pod oblastjo parc
ferme in ne sme pri kartu in opremi ničesar spremeniti, dodati ali sprejeti. Tehnični komisar ima
pravico in dolžnost, da po kvalifikacijskem treningu in po vsaki dirki kontrolira skladnost s
tehničnimi pogoji vozil.
Vozila se zadrže v tem prostoru 30 minut po vsaki dirki, vozila, na katera pa je v tem roku vložen
protest, ostanejo v parc fermeju do končanega pregleda.
Tehnična komisija in tehnični komisar AMZS mora obvezno pregledati in ugotoviti stanje delov, na
katere je bil vložen protest ali jih je za pregled določila žirija.
27.

PROTESTI

Protest na vse dogodke na dirki, ki so v nasprotju z določili tega pravilnika in so vplivali na
uvrstitev posameznega voznika, se lahko vloži samo pisno v roku 30 minut po spornem dogodku
s priloženo takso 25.000 SIT. Taksa se v nobenem primeru ne vrača.
Protest se mora vložiti pisno, na predpisanem obrazcu, pri direktorju dirke ali njegovem
namestniku.
Protestu na tehnično nepopolnost vozila mora voznik priložiti takso 25.000 SIT s kavcijo 25.000
SIT, skupaj torej 50.000 SIT.
V primeru, da je vozilo oziroma motor, ki se ga pregleda neoporečen, pripada vozniku
pregledanega motorja ali vozila 25.000 SIT.
V primeru, da vozilo voznika oziroma motor, ki se ga pregleda na osnovi vloženega protesta,
sklepa žirije ali na podlagi rednega pregleda v času in prostoru "parc ferme" ne izpolnjuje
predpisanih tehničnih pogojev, se vlagatelju protesta vrne taksa skupaj s kavcijo. Stroške
pregleda vozila oziroma motorja ter ostale stroške v višini 50.000 SIT se zaračuna vozniku,
katerega vozilo ali motor je bil oporečen - ne izpolnjuje predpisanih tehničnih pogojev.
Tehnična komisija na osnovi vloženega protesta opravi izmero prostornine motorja in pregled
vidnih delov, ki so poimensko navedeni v protestu. Pri pregledu tehnične komisije je lahko
prisoten le tehnični komisar in voznik pregledanega vozila. Voznik, pri katerem je komisija
ugotovila nedopustno tehnično pomanjkljivost vozila, se briše iz rezultatov dirke, žirija pa lahko
proti njemu sproži disciplinski postopek v roku 48 ur.
28.

URADNI REZULTATI DIRKE

Ti morajo poleg osnovnih podatkov: organizator, kraj, datum, vsebovati naslednje podatke po
razredih: doseženo mesto, štartna številka, priimek in ime voznika, društvo ter dosežene točke za
državno prvenstvo.
V kolikor bi dva voznika zaradi kazenskih točk osvojila enako število točk, je bolje uvrščen voznik,
ki je prejel manjše število kazenskih točk.
Voznik, ki je štartal na dirki, mora biti vpisan v uradne rezultate dirke.
Pod vsakim razredom mora biti navedeno, kateri voznik je dobil kazenske točke.
Organizator mora zagotoviti rezultate dirke in na podlagi teh uvrstitve po posameznih razredih
državnega prvenstva
Posebej mora biti navedeno, kateri voznik se ni odjavil in ne sme nastopati na naslednji dirki.
V rezultatih uvrstitev društev je treba navesti v vsakem razredu štartno številko upoštevanega
voznika, njegove točke ter skupen seštevek točk za državno prvenstvo posamezne ekipe.
V primeru enakega števila točk je bolje uvrščeno društvo, ki ima bolje uvrščenega voznika v
nižjem razredu.
Rezultate podpiše predsednik žirije.

29.

VODENJE DIRKE IN ŽIRIJA

Dirko vodi direktor s pomočjo športnih funkcionarjev organizatorja. Žirijo dirke sestavljata dva
člana: predsednik, ki ga imenuje strokovni svet in član, ki ga imenuje organizator dirke in sta
navedena na spisku možnih članov žirije, potrjenem s strani strokovnega sveta za avto moto
šport.
Direktor dirke in člani žirije morajo pred sezono opraviti ustrezen seminar.
30.

DELO ŽIRIJE

Žirija mora imeti obvezno 3 seje:
1.
seja po končanem tehničnem pregledu
2.
seja po končanem uradnem treningu
3.
seja po končani dirki
Dnevni red žirije:
1. seja
• pregled ustrezne dokumentacije, ki jo mora predložiti organizator
• poročilo tehnične in verifikacijske komisije o prijavljenih voznikih
• izdelava seznama voznikov za uradni trening
• druge zadeve
2. seja
• obravnava pripomb na progo
• sprejem sklepa, da se dirka lahko izvede in morebitne spremembe in dopolnila
• potrdi štartni seznam na podlagi izvedenega uradnega treninga
• potrdi ceremonial in urnik dirke
• druge zadeve
3. seja
• reševanje eventualnih pritožb
• potrditev končnih rezultatov
• druge zadeve
Zapisniki sej morajo vsebovati točne čase začetkov in koncev sej.
Sejam žirije prisostvujejo poleg članov žirije direktor dirke, predsednik tehnične komisije in vodja
totalizatorske oziroma časomerilske službe, vendar brez pravice glasovanja. Žirija polnoveljavno
sklepa, če sta prisotna oba člana žirije. Organizator je dolžan določiti na dirki za člana žirije
mesto, od koder lahko nemoteno spremljata potek dirke. V času uradnega treninga in dirke
morata biti člana žirije na določenem mestu tako, da v primeru nepredvidenih okoliščin enotno in
hitro ukrepata.
31.

NADZOR

Nadzor nad dirko opravlja predsednik žirije skladno členu 40.1.1.
32.

PRIZNANJA

V dirki, ki šteje za državno prvenstvo in Sportstil pokal skupaj, organizator podeli priznanja
voznikom:
• prvo, drugo in tretje uvrščenemu vozniku v vsakem razredu
• prvo, drugo in tretje uvrščenemu društvu
poleg tega pa zmagovalcu dirke vsakega razreda, simbolično priznanje za vožnjo častnega kroga.
Strokovni svet za avto moto šport na koncu sezone podeli priznanja:
• prvim trem uvrščenim voznikom v posameznem tekmovalnem razredu, v kolikor je bilo
uvrščenih več kot 6 voznikov, sicer pa samo prvo uvrščenemu,
• prvo uvrščenemu društvu.
33.

KONČNE DOLOČBE

Pravico tolmačenja tega pravilnika ima komisija za karting pri strokovnem svetu za avto moto
šport AMZS.
Pravilnik je bil sprejet na 20. seji strokovnega sveta za avto moto šport AMZS v Ljubljani, dne
27.12.2005 in velja za tekmovalno sezono 2006.

