POSEBNI PRAVILNIK
odprto pozivno rekreativno tekmovanje ekip v vztrajnostnem preizkusu
z mopedi za VN Lukovice 2019
ki bo dne:
na:
na progi:
Št. vpisa AMZS Šport:
Št. vpisa FIM/FIM Europe:

24. 8. 2019
VRANSKO
POLIGON AMZS
Tba
/

1. ORGANIZATOR
Naziv:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
Telefax:
E-pošta:
Uradne ure:

AMD LUKOVICA – MK Rokovnjači
STARI TRG 1
1225 LUKOVICA
041 659 811
/
andrejka.dadi@gmail.com
/

2. PROGA
Dolžina proge:
Minimalna širina:
Št. licence proge:

650 m
8m
2019-MM_SK_SM_SD-01

3. SPLOŠNA DOLOČILA
Za izvedbo dirke se v celoti uporabljajo določila AMZS, FIM in FIM Europe in dodatkov za hitrostni motociklizem, ter
interni pravilnik AMD Lukovica
4. VODSTVO IN NADZOR DIRKE:
* /
Delegat AMZS:
ANŽE KOČAR
Direktor prireditve:
* MARJAN KVEDER
Direktor dirke:
* TOMAŽ ANDREJKA
Sekretar dirke:
* FILIP KVEDER
Tehnični komisar:
* MOČNIK ROMANA, MIRA ANDREJKA
Verifikacija:
* GOLTEZ
Časomerilska služba:
* LOVRO KVEDER
Vodja sodniške službe:
VLADIMIR ANDREJKA
Vodja redarske službe:
MEDIGROS
Vodja zdravniške službe:
PGD VRANSKO
Gasilska služba:
*Športni funkcionarji morajo pravočasno pridobiti ustrezne licence/izkaznice, veljavne za tekočo sezono.
5. TEKMOVALNI RAZREDI in VIŠINA PRIJAVNINE
Razred
Prijavnina za ekipo
Do 11.8.2019:
Na dan dirke:
50 € za ekipo
60 € za ekipo
RT CLASSIC 50 ccm
RT OPEN 50 ccm

50 € za ekipo

60 € za ekipo

Zavarovanje tekmovalcev
24 € za tekmovalca
24 € za tekmovalca

Plačilo prijavnine do 9.8.2019 je potrebno vplačati na TRR:
Naziv društva:
AMD LUKOVICA
Naslov društva:
STARI TRG 1
Številka računa:
SI56 0230 0001 0884 385
Račun odprt pri banki: NLB
Namen plačila: Štartnina-ime EKIPE
Sklic:
2019-0824
Voznik mora potrdilo o plačani prijavnini predložiti na verifikaciji.
Kontaktna oseba: MK Rokovnjači FILIP KVEDER - Tel: 031 731 482; E-pošta:filip.kveder@gmail.com
6. PRIJAVE EKIP Z IMENI VOZNIKOV
Prijave morajo biti dostavljene organizatorju najkasneje do dne 11. 8. 2019 do 24:00 ure.
V primeru, da se ne prijavi vsaj 10 ekip, lahko organizator tekmovanje odpove, že prijavljenim ekipam pa vrne
prijavnino.

7. URNIK
Prijave, verifikacija in tehnični pregled:
Ogled proge:
Sestanek s tekmovalci:
Otvoritev:
Štart:
Podelitev priznanj in nagrad:

16:30 h
17:30 do 17:45 h
17:45 h
17:50h
18:00 h
21:00 h

8. PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD
Podelitev bo potekala 1 uro po zaključku vožnje. Prve tri ekipe v posameznem razredu prejmejo pokal. Vozniki prvo,
drugo in tretje uvrščenih ekip morajo obvezno sodelovati na podelitvi priznanj.
9. PROTESTI IN PRIZIVI
Protesti proti voznikom in njihovim tekmovalnim motorjem za nepravilnosti pri verifikaciji in na tehničnem pregledu,
ter protesti na rezultate morajo biti vloženi v času 30 minut po njihovi objavi direktorju dirke vključno s kavcijo 250 eur.
10. TEKMOVALCI, OPREMA, DISCIPLINA IN RED V BOKSIH
Mladoletni vozniki morajo imeti na Upravni enoti ali pri notarju overjeno dovoljenje staršev oziroma skrbnikov. Vsak
tekmovalec mora uporabljati predpisano zaščitno opremo – varnostna čelada, ki mora ustrezati veljavnim predpisom
FIM (ECE 22-05 ), usnjeni kombinezon ali tekstilni motoristični s ščitniki, rokavice, škornje ali gležnarje. Oprema ne
sme biti raztrgana. Prepovedana je vožnja po boksih. Na predštart mora voznik priti z ugasnjenim motorjem v
nasprotnem primeru se ga kaznuje s 50 EUR. Dokler voznik kazni ne plača, ne more peljati dirke.
Na prostoru za popravila je pod motornim kolesom obvezno uporabljati zaščitno neprepustno ponjavo v velikosti 160
x 75 cm in na njej opravljati servise. Če se tekmovalec ne bo držal navodil vodstva dirke in lastnika proge, bo
odstranjen iz boksov.
Vsako nešportno navijanje ali oviranje dela organizatorja bo kaznovano najprej z ustnim opominom naslednji ukrep
pa je odstranitev navijačev in diskvalifikacija voznika.
11. ZAVAROVANJE
S potrditvijo prijavnice društvo zagotavlja, da je prijavljeni voznik zavarovan v skladu z določili športnega pravilnika
AMZS Šport. Organizator dirke bo sklenil zavarovanje proti tretji osebi.
Vozniki rekreativnih kategorij morajo nezgodno zavarovanje urediti sami, lahko pa ga sklenejo na dan dirke pri
organizatorju, po ceni navedeni v 5. točki. Nezgodno zavarovanje mora biti sklenjeno v višini minimalno 18.000 eur
za primer smrti in 36.000 eur za primer invalidnosti za tekmovanje v moto športu.
Organizator ne sprejema nobene odgovornosti za škodo na motociklih, njihovih delih in na opremi, ki je nastala ob
nesrečah, ob požarih ali ob drugih vzrokih, razen v zaprtem prostoru (park ferme).
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Tolmačenje tega pravilnika je izključno v pristojnosti vodstva dirke. Izvajalcu in organizatorju se dopušča možnost do
spremembe tega pravilnika, ki bodo navedene v aneksu in bo sestavni del tega pravilnika.
Direktor dirke:

Marjan Kveder

Pravilnik je potrjen pod številko:
V Ljubljani, dne:

Avto-moto zveza Slovenije
Strokovni svet AMZS šport
Vodja področja avto-moto šport
Luka Mežan

