
                        

 

 
                               

 
 

 

DODATEK K DODATNEMU PRAVILNIKU 
 

Za mednarodno avtomobilistično gorsko hitrostno dirko 

»LUČINE 2018« 
Todraž – Lučine, 

10. do 12. avgust 2018 
 
 

Dodatek k dodatnemu Pravilniku, ki NE šteje za FIA mednarodni gorsko hitrostni pokal 
IHCC, vsebuje samo člene in vsebino, ki ni zapisana že v Dodatnem Pravilniku za IHCC: 

 
 
 

FIA mednarodno gorsko prvenstvo centralno evropske cone (CEZ) 

FIA mednarodno gorsko prvenstvo centralno evropske cone – historic (CEZ)  

Državno prvenstvo Republike Slovenije v gorsko hitrostnem avtomobilizmu 

Pokalna prvenstva AŠ 2005 v gorsko hitrostnem avtomobilizmu 

Slovensko pokalno prvenstvo starodobnih vozil v gorsko hitrostnem  

avtomobilizmu 

Alpe Adria pokal v  gorsko hitrostnih dirkah 

 

 

 

 



AVTOMOTO DRUŠTVO ZVEZDA 

1 – SPLOŠNI POGOJI 
 
1.1 Prireditev  bo organizirana v skladu z zahtevami FIA Mednarodnega športnega pravilnika, z zahtevami 
FIA predpisov za CEZ, z zahtevami  nacionalnih pravilnikov, in z zahtevami tega dodatnega pravilnika. 
 
1.2  Tekmovanje šteje za naslednja prvenstva: 
 

- FIA mednarodno gorsko prvenstvo centralno evropske cone (CEZ)  
- FIA mednarodno gorsko prvenstvo centralno evropske cone – historic (CEZ) 
- odprto državno prvenstvo Slovenije v gorsko hitrostnem avtomobilizmu 
- pokalno prvenstvo AŠ 2005 v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu 
- slovensko pokalno prvenstvo starodobnih vozil v gorsko hitrostnem avtomobilizmu 
- Alpe Adria pokal v gorsko hitrostnih dirkah 
- Yugo pokal 

 
 

2 – DOVOLJENA VOZILA  
 
2.1  Udeležba je dovoljena vsem naslednjim vozilom v skladu s predpisi FIA Dodatka J in K: 
 
CEZ – moderna vozila 
Divizija 1:  

- Skupina N (vključno z R1 dirkalniki)  
Divizija 2: 

- Skupina A (vključno z dirkalniki R2 & R3, WRC, Super1600),  
- Skupina S20 (dirkalniki Super2000 prirejeni za rally ali krožno hitrostno dirkanje, vključno z 

dirkalniki R4 & R5)  
Divizija 3: 

- Skupina E1 
- Skupina GT  

Divizija 4: 
- Skupina D/E2-SS (do 3000 cm3)  
- Skupina E2-SH  

Divizija 5: 
- Skupina CN, E2-SC (do 3000 cm3)  

   
CEZ – historic vozila 
KATEGORIJA I (C, D, E, F, G 1, GR) 

- Kategorija 1.1 (SAL 1-4, OT 1-4, OS 1-8, T 1-15, GT 1-17, TC 1-15, GTS 1-17) 
 razred A1 do 850 cm3 
 razred A2 do 1150 cm3 
 razred A3 do 1300 cm3 
 razred A4 do 1600 cm3 
 razred A5 do 2000 cm3 
 razred A6 nad 2000 cm3 

- Kategorija 1.2 (TSRC 1-18, GTP E-G1, HST 1-5, HS 2-6 dvosed) 
 razred A7 do 1300 cm3 
 razred A8 do 1600 cm3 
 razred A9 do 2000 cm3 
 razred A10 nad 2000 cm3 

KATEGORIJA II (G2, H1, HR) 
- Kategorija 2.1 (T 16-25, TC 16-25, GT 18-27, GTS 18-27) 

 razred B1 do 850 cm3 
 razred B2 do 1150 cm3 
 razred B3 do 1300 cm3 
 razred B4 do 1600 cm3 
 razred B5 do 2000 cm3 
 razred B6 nad 2000 cm3 

- Kategorija 2.2 (TSRC, HST 1-5, S 2/1) 
 razred B7 do 1300 cm3 
 razred B8 do1600 cm3 
 razred B9 nad 1600 cm3 

KATEGORIJA III (H2, I, IR) 



- Kategorija 3.1 (T 26-35, TC 26-35, GT 28-37, GTS 28-37) 
 razred C1 do 1300 cm3 
 razred C2 do 2000 cm3 
 razred C3 nad 2000 cm3 

- Kategorija 3.2 (TSRC, HST 1-5, S 2/2) 
 razred C4 do 2000 cm3 
 razred C5 nad 2000 cm3 

KATEGORIJA IV (J1, J2, JR) 
- Kategorija 4.1 (T, CT, GT, GTS - 01.01.1982 to 31.12.1985) 

 razred D1 do 1600 cm3 
 razred D2 do 2000 cm3 
 razred D3 nad 2000 cm3 

- Kategorija 4.2 (T, CT,GT, GTS 01.01.1986 do 31.12.1990) 
 razred D4 do 1600 cm3 
 razred D5 do 2000 cm3 
 razred D6 nad 2000 cm3 

- Kategorija 4.3 (TSRC, Skupina C, S 2/3, GC 1a, GC 1b, GC 2a, GC 2b, SN2500, SN3000) 
 razred D7 do 2000 cm3 
 razred D8 nad 2000 cm3 
 razred D9 SN do 2500 cm3 
 razred D10 SN do 3000 cm3 

KATEGORIJA V (C, D, E, F, GR, HR, IR, JR) 
 razred E1 1919-1953 brez omejitve prostornine 
 razred E2 1954-1982 do 1600 cm3 
 razred E3 1954-1982 do 2000 cm3 
 razred E4 1983-1990 do 1600 cm3 
 razred E5 1983 1990 do 2000 cm3 

 
Dirkalniki skupin A in B morajo imeti varnostno opremo v skladu z dodatkom K, XI. Dirkalniki skupin A in B, 
ki ne bodo v skladu s FIA pravili (glej dodatek K, člen 7.4.1) ne bodo sprejeti na tekmovanje. 
 
Državno prvenstvo Republike Slovenije:  
 

- Skupna uvrstitev : vozila skupin SP, ST, KitCar, WRC, DTM, GT, N in A nad 2000 cm3, vozila divizij 
E1 FIA 1, 2, 3, brez divizije 4, vozila s pretečeno homologacijo skupin A in N, Clio Cup 1.6T 
 

- Divizija 1: vozila skupine A in N do 1400 cm3  s FIA ali nacionalno homologacijo, vozila Kit car do 
1400 cm3, vozila s pretečeno FIA homologacijo skupin A in N do1400 cm3 in vozila R1A in R1B 
 

- Divizija 2: E1 FIA in do 2000 cm3, pokalna vozila Renault (Clio Cup 2.0, Twingo, Megane 2.0), Fiat 
Lema Punto, pripravljene v skladu z pravilniki Pokala 

 
- Mladi vozniki do 21 let: AŠ2005 razpisuje posebno prvenstvo za mladince do 21 let oz. tiste 

voznike, ki bodo v tekoči sezoni dopolnili 21 let 
 

Pokalno prvenstvo AŠ2005:  
 

- Divizija 3: FIA homologirana vozila na dvokolesni pogon do 2000 cm3 brez vozil divizije 1, vključno 
z R3T in R3D 

- Divizija 4: formule in prototipi (D/E2-SS, CN, E2-SC, E2-SH)  
 
Pokalno prvenstvo Slovenije za starodobna vozila 

 

- Šport: Starodobna vozila bodo razdeljena v pet (5) kategorij po pravilniku FIA CEZ za starodobna 

vozila 

- Točnost 

 

Alpe Adria pokal 
 
Divizije za moderna vozila: 

- Divizija 1: skupine N (Racing start) – A (Kitcar, WRC, S2000) 
- Divizija 2: skupine E1 – GT – E2SH 
- Divizija 3: skupine CN – E2SC – E2SS 

Razredi: 
- Skupine N – A – E1 (do 1400 cm3, 1401 – 1600 cm3, 1601 – 2000 cm3, nad 2000 cm3)  
- Skupina GT: enotni razred 



- Skupine E2SH – CN – E2SC – E2SS (do 2000 cm3, nad 2000 cm3) 
 
YUGO Pokal 
 
 

3 – POGOJI ZA TEKMOVALCE IN VOZNIKE 
 
3.1  Vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima tekmovalno licenco, veljavno za tekočo sezono, izpolnjuje 

pogoje za    prijavo. 
 
3. 2   Vozniki morajo imeti veljavno vozniško dovoljenje in vozniško licenco veljavno za tekočo sezono. 
 
3.3  Tuji tekmovalci in vozniki morajo imeti pisno dovoljenje za udeležbo krovne organizacije (ASN), ki jim 

je izdala licenco, pa čeprav le v obliki preprostega zaznamka na licenci. 
 
  

4 – PRIJAVE 
 
4.1 Sprejem prijav na tekmovanje bo potekalo po objavi Dodatnega pravilnika in tega dodatka. S 

prijavo se sprejme ta Dodatni pravilnik. V celoti izpolnjene (tudi divizije, kategorije, razredi) in s 
strani voznikov podpisane prijavnice je treba poslati na naslov: 

 
 

AVTOMOTO DRUŠTVO ZVEZDA, Kavadarska 21, 1000 LJUBLJANA 
Tel. : +386(0)1 510 60 40 
Fax.: +386(0)1 510 60 42 

E-mail: amd.zvezda@siol.net 
 

ZAKLJUČEK PRIJAV : 01. 08. 2018 ob 24.00 
 
Prijave poslane po telefaksu ali e-mailu morajo biti pisno potrjene pred potekom roka za zaključek prijav na 
uradni prijavnici.  
 
4.2  Prijavnina je donacija za GHD:  

- Z organizatorjevim dodatnim oglaševanjem znaša 260,00€.  
- Za historic vozila z organizatorjevim dodatnim oglaševanjem znaša 150,00€. 

- Za starodobnike v kategoriji točnost z organizatorjevim dodatnim oglaševanjem znaša 
70,00€. 

- Za tuje voznike v Alpe Adria pokalu z organizatorjevim dodatnim oglaševanjem znaša 
140,00€ (moderna vozila) in 120€ (starodobna vozila).  

- Za domače voznike v Alpe Adria pokalu z organizatorjevim dodatnim oglaševanjem znaša 
130€ (divizija I) in 230€ (vsi ostali). 

- Brez organizatorjevega dodatnega oglaševanja se plača dvojni znesek prijavnine. 
 
Prijavnina se vplača na: 
 

AVTOMOTO DRUŠTVO ZVEZDA 
NAMEN: Donacija za GHD-ime in priimek 

TRR: SI56 0201 0001 8051 084 odprt pri NLB 
Sklic: datum-številka licence 

               
Plačilo na TRR je obvezno dokazati z originalnim dokumentom, žigom banke ali pošte in podpisom 
uslužbenca. Fotokopija ni veljavna. 
 
4. 3   Prijava je lahko sprejeta, v kolikor je plačana prijavnina (člen 4.2) in je prejeta do predvidenega 

roka (člen 4.1). 

 

5 – RAZVRSTITVE 
 
5.1   Razvrstitve  
 
Izdelane bodo naslednje razvrstitve:  
 
 Generalna razvrstitev dirke 

- Generalna razvrstitev vseh voznikov 
 

mailto:amd.zvezda@siol.net


CEZ: 

- Generalna razvrstitev vsake divizije 

- Generalna razvrstitev vsake skupine 

CEZ HISTORIC: 

- Generalna razvrstitev vsake kategorije 

- Generalna razvrstitev vsakega prostorninskega razreda 

 Državno prvenstvo Republike Slovenije:  

- Generalna razvrstitev  
- Razvrstitev divizije I 
- Razvrstitev divizije II 
- Razvrstitev mladinskega DP do 21 let 

 
 AŠ2005 Pokali:  

- Razvrstitev divizije III 
- Razvrstitev divizije IV 

 
 Pokalno prvenstvo Slovenije za starodobna vozila:  

- Šport: razvrstitev po prostorninskih razredih 
- Točnost: generalna razvrstitev 

 
Alpe Adria pokal: 

- Razvrstitev vsake divizije 
 

Yugo pokal  

- Generalna razvrstitev 
 
 

6 -  NAGRADE, POKALI 

 

6.1   Nagrade in pokali 
 
Podeljene bodo naslednje nagrade in priznanja: 
 
Generalna razvrstitev mednarodne dirke: 
 1. mesto: pokal 
 2. mesto: pokal  
 3. mesto: pokal   
  
CEZ: 
Razvrstitev vsake divizije: 
 1. mesto: pokal 
 2. mesto: pokal  
 3. mesto: pokal   
 
CEZ HISTORIC: 
Razvrstitev vsakega prostorninskega razreda: 
 1. mesto: pokal 
 
Državno prvenstvo Slovenije generalna uvrstitev, Divizija 1 in 2 ter Mladinsko DP: 
 1. mesto: pokal  
 2. mesto: pokal  
 3. mesto: pokal 
 
AŠ2005 Pokali Divizija 3 in Divizija 4**: 
 1. mesto: pokal  
 
Pokalno prvenstvo Slovenije za starodobna vozila v kategoriji GHD ŠPORT: 
Razvrstitev vsakega prostorninskega razreda: 
 1. mesto: pokal 
 
 
 
 
Pokalno prvenstvo Slovenije za starodobna vozila v kategoriji CDS TOČNOST - Skupna uvrstitev: 



 1. mesto: pokal  
 2. mesto: pokal  
 3. mesto: pokal 
 
** V primeru, da so bila na štartu 3 vozila v posamezni diviziji, dobi pokal samo 1.  
   V primeru, da je bilo na štartu 5 vozil v posamezni diviziji, dobi pokal 1. in 2.  
   V primeru, da je bilo na štartu več kot 5 vozil v posamezni diviziji, dobijo pokal 1., 2. in 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ljubljani, 30.05.2018 

 

 

 

 

 

Predsednik organizacijskega odbora:     Direktor dirke:  

Primož Tavčar        Željko Novosel 

 

 

ASN VISA N° 3/3-AZ/FP-09/18 

 


