PRAVILNIK O NATJECANJIMA NA OFF ROAD POLIGONIMA
– PRVENSTVO ISTARSKE RIVIJERE –

Bodovno natjecanje za Prvenstvo istarske rivijere
Članak 1.
Prvenstvo Istarske rivijere sustavno je natjecanje, kod kojeg se boduje svako
pojedino natjecanje, proglašavaju rezultati najuspješnijih vozačica i vozača, kako na
svakoj priredbi posebno, tako i na kraju sezone ukupno.
U sustav bodovanja za Prvenstvo Istarske rivijere ulazi 8 natjecanja na poligonima po
sljedećem rasporedu:
Gambetići, 18.03. – Motovun, 01.05. – Gambetići, 03.06. – Buići, 10.06. – Gambetići,
01.07. – Oskoruš, 15.07. – Buići, 02.09. – Motovun, 07.10.??? (za potvrditi datum)
Za konačni redoslijed na kraju sezone, uzimaju se bodovi sa svih utrka, bez odbijanja.
UVJETI ZA NATJECANJE
Članak 2.
Svako pojedino natjecanje u pogledu športskih elemenata ispunjavat će sljedeće uvjete:
- neslužbeni trening
- tri do četiri vožnje
- ako se natjecanje iz bilo kojeg razloga prekine boduju se do tada odvožene vožnje ( 2 ili manje)
Natjecanje se boduje ako ima minimalno 15 prijavljenih natjecatelja u svim klasama.
Natjecanje se održava u jednom danu (subota ili nedjelja ili praznik).
SUSTAV BODOVANJA
Članak 3.
Boduje se i nagrađuje:
- pojedinačni redoslijed vozač/-ica za svaku raspisanu klasu
- ukupni redoslijed vozača/-ica
- najbolje plasirani vozač/-ica
- ukupni redoslijed vozačica
- najbolje plasirani vozač/-ica do 27 godine starosti
- najbolje plasirani klubovi
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Za redoslijed na natjecanju vozači / vozačice dobivaju bodove prema sljedećoj tablici:
Mjesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Bodovi 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1
Za redoslijed klubova uzimaju se tri najbolje plasirana vozača/-ica bez obzira na klasu
Napomena: Za konačni poredak na natjecanju, moraju se odvesti sve, pravilnikom
organizatora, predviđene vožnje, bez iznimke. Vrijedi za sve učesnike, vozače, vozačice i
juniore.
UVJETI ZA NATJECATELJSKA VOZILA
Članak 4.
Prema radnoj zapremini motora, natjecateljska vozila biti će razvrstana u sljedeće klase:
klasa 1 – benzinci do 2000 ccm
klasa 2 – benzinci preko 2000 ccm
klasa 3 – diesel vozila
STARTNI BROJEVI
Članak 5.
Organizator osigurava startne brojeve za svaku utrku posebno.
REDOSLIJED STARTA
Članak 6.
Svaki vozač starta zasebno.
Vozači startaju na poligonu na znak startera ili semafora. Svakom od vozača mjeri se vrijeme. Ova
disciplina isključuje međusobne duele vozača , rezultati se dobivaju isključivo na osnovu izmjerenog
vremena.
UVJETI ZA VOZAČE
Članak 7.
Pravo sudjelovanja na natjecanjima za Prvenstvo Istarske rivijere imaju sve punoljetne osobe.
Maloljetne osobe imaju pravo nastupa uz pisanu suglasnost i fizičku prisutnost roditelja.
Sa jednim automobilom mogu nastupiti jedan, dva ili više vozača.
U slučaju kvara automobila, vozač nema pravo nastupiti s drugim automobilom na tom natjecanju.
Sigurnost vozača
Obvezna je upotreba kacige.
Obvezna je upotreba sigurnosnog pojasa.
Svi vozači nastupaju na vlastitu odgovornost, moralnu, materijalnu i krivičnu, što potvrđuju potpisom
prijave. Organizator ne prihvaća odgovornost nad vozačima za eventualne ozljede i štetu
nanesenu sebi, trećim osobama, vozilima ili objektima.
PRIJAVLJIVANJE I STARTNINA
Članak 8.
Prijave se podnose na obrascu za Prvenstvo Istarske rivijere, koji je sastavni dio Posebnog pravilnika.
Vozač/-ica koji se žele natjecati u konkurenciji do 27 godine starosti, moraju to naznačiti u prijavi za
natjecanje.
Startnina za vozače/-ice uplaćuje se na verifikaciji, u iznosu 250,00 kn.
U slučaju nedolaska na start, organizator zadržava iznos startnine u cijelosti. Ako dođe do otkazivanja
natjecanja, organizator je dužan puni iznos startnine vratiti uplatitelju u roku odmah.
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TEHNIČKI PRIJAM I PREGLED
Članak 9.
Tehnički prijam na natjecanju odvijati će se prema odredbi Posebnog pravilnika organizatora. Prilikom
prijave na natjecanje vozač i natjecatelji pod punom odgovornošču, potpisivanjem prijave, jamče da
njihovo vozilo odgovara klasi za koju ga prijavljuju, te su spremni prihvatiti punu
odgovornost ako se dokaže suprotno.
Ako pregledani automobil ne odgovara klasi za koju je prijavljen, može se dozvoliti
nastup s tim automobilom u nekoj drugoj klasi za koju dotični automobil ispunjava
potrebne uvjete.
ODVIJANJE NATJECANJA
Članak 10.
Prostor na kojem se odvija natjecanje je off road poligon.
Dužina staze ili poligona nije propisana.
OGLASNE PLOČE
Članak 11.
Oglasna ploča je smještena ispred ureda natjecanja ili u neposrednoj blizini.
SIGNALIZACIJA
Članak 12.
Koriste se sljedeće zastavice:
1. Na startu – Nacionalna zastavica
2. Na stazi – crvena
3. Na cilju – crno-bijela kockasta
MJERENJE VREMENA
Članak 13.
Na natjecanju je obvezno mjerenje vremena uređajima koji izmjerena vremena zapisuju na kontrolnu
traku s točnošću od 1/1000 sekunde.
KAŽNJAVANJE
Članak 14.
Isključenje:
- svaka nepravilnost, prekršaj ili nesportsko ponašanje natjecatelja
- pozitivan nalaz testiranja na drogu i/ili alkohol.
OBJAVA REZULTATA
Članak 15.
Rezultati se objavljuju na oglasnoj ploči, ovim redoslijedom:
-Ostvareni rezultat u ukupnom redoslijedu pojedine vožnje
-Ostvareni rezultat svih vožnji zajedno
-Privremeni rezultati biti će objavljeni najkasnije pola sata nakon završetka natjecanja.
-Za konačni redoslijed zbrajaju se sve održane vožnje na natjecanju toga dana!
Totalizator je izrađen za svaku klasu posebno, ukupni redoslijed posebno,
ukupni redoslijed Juniora posebno, ukupni redoslijed vozačica posebno
Konačni rezultati moraju biti objavljeni najviše jedan sat nakon završetka natjecanja.
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NAGRADE
Članak 16.
Nagrade se dodjeljuju za sljedeći redoslijed:.
- vozač/-ica 1-3 mjesto u klasi - pehar
- vozač/-ica 1-3 mjesto u ukupnom redoslijedu - pehar
- vozačicama 1 – 3 mjesto u ukupnom redoslijedu - pehar
- vozač/-icama do 25 god.starosti 1 – 3 mjesto u ukupnom redoslijedu - pehar
Posebno će se, na svakoj utrci, nagrađivati tri najbolje plasirana kluba.
ZAVRŠNA PRIZNANJA
Članak 17.
Po završetku natjecateljske sezone dodijeliti će se počasne nagrade za ukupne rezultate
ostvarene u natjecateljskoj sezoni:
- vozač/-ica 1-3 mjesto u klasi - pehar
- vozač/-icama 1-3 mjesto u ukupnom redoslijedu - pehar
- vozač/–icama do 25 god.starosti – 1-3 mjesto u ukupnom redoslijedu do 25 god. starosti - pehar
- vozačicama 1-3 mjesto u ukupnom redoslijedu vozačica - pehar
- klubovi 1-3 mjesto - pehar
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Pravo tumačenje ovog Pravilnika na natjecanju u nadležnosti je Žirija natjecanja.
Ovaj Pravilnik vrijedi za natjecateljsku sezonu 2018.

Predstavnici Organizatora
AK “Skok racing” – Edi Milokanović
Off road klub “Motovun Offroad” – Marko Fakin i Marko Koraca
AMK “No Limits Istra” Pazin – Vedran Šćulac
Off road klub “Šavrini” – Stefano Brajko
Off road klub “Buzet” – Robert Prodan

U Motovunu, 09. ožujka 2018.
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