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DODATNI PRAVILNIK 

FIA MEDNARODNI GORSKO HITROSTNI POKAL (IHCC) 

10. DIRKA 

GHD LUČINE (SVN), 10–12/08/2018 

 
PRAVILA 
 

Uradno besedilo pravilnika je zapisano v 
angleščini. V tem pravilniku je besedilo 
zapisano v slovenščini za vse slovenske 
udeležence in je identičen angleškemu 
originalu. V primeru kakršnihkoli nejasnosti se 
uporablja uradna angleška verzija pravilnika. 
 

 

Člen 1 – Organizacija 
 
Prireditev, ki ima status mednarodnega 
tekmovanja, bo organizirana v skladu z: 
-  FIA Mednarodnim športnim pravilnikom z 
dodatki, 

-  Nacionalnim športnim pravilnikom, 
-  uradnimi FIA bilteni, 
-  splošnimi predpisi, ki se nanašajo na 
mednarodna gorsko hitrostna tekmovanja, 

-  Športnim pravilnikom FIA mednarodnega 
gorsko hitrostnega pokala in  

-  tem dodatnim pravilnikom. 
 
 
Člen 2 – Informacije o dirki 

 
Nacionalna športna zveza (ASN):  
Zveza za avtošport Slovenije AŠ2005 
Naslov: Koprska ulica 98,  
1000 Ljubljana, Slovenija. 
a) Telefon: +386 (0)1 423 24 36 
b) E-mail: info@as2005.si 
c) spletna stran: www.as2005.eu 
 
Organizator tekmovanja:  
Avto moto društvo Zvezda 
Naslov: Kavadarska cesta 21 
1000 Ljubljana-Dravlje, Slovenija. 
a) Telefon: +386 1 510 60 40 
b) E-mail: amd.zvezda@siol.net 
E-mail2: info@amdzvezda.si 
c) Spletna stran: www.ghdlucine.si 

Naslov sekreteriata dirke od 10-12/08/2018:  
Naslov: Todraž 20, 4224 Gorenja vas (zgornji 
boksi) 

a) Telefon: +386 31 839 455 

b) E-mail: info@amdzvezda.si 
 
Organizacijski odbor sestavljajo:  

- Primož Tavčar (SVN) – predsednik 
- Željko Novosel (SVN) 
- Miran Prelog (SVN) 
- Klemen Trček (SVN) 

 
Značilnosti proge: 

a) Ime: GHD Lučine 

 Lokacija: Todraž - Lučine 

 GPS koordinate:  

Start: 46° 04’ 36,5" N     14° 10’ 04,5" E  

Cilj: 46° 03’ 50,5" N    14° 11’ 25,5" E  

 

b) Mesto starta (in nadmorska višina): 

Mesto: Todraž  (420 metrov) 

 Mesto cilja (in nadmorska višina): 

 Mesto: Lučine (620 metrov) 

c) Dolžina: 4.000,00 metrov 

d) Višinska razlika start-cilj: 200 metrov 

e) Povprečen naklon: 5% 

 
Značilnosti tekmovanja: 

a) Število treningov: 3 

b) Število dirk: 3 

c) Voznik mora za nastop na dirki končati 
najmanj en trening z veljavnim časom. Posebne 
primere bo obravnavala žirija. 
d) Uvrstitev voznika se določi s seštevkom 

časov dveh najboljših časov dirk.  

mailto:info@as2005.si
http://www.as2005.eu/
mailto:info@amdzvezda.si
http://www.ghdlucine.si/
mailto:info@amdzvezda.si
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Zahteve za licence voznikov in 
tekmovalcev: 
 
Vozniki: Licenca dovoljenja A, B, C, D ali R 
mednarodna licenca. 
V GHD licenca ranga R ni dovoljena za vozila 
skupin CN, D in E2, kategorije II, kot je 
definirano v členu 251.1.1 dodatka J. 
V GHD je licenca ranga C (minimalno) 
potrebna za vozila skupin CN, D in E2, 
kategorije II, kot je opredeljeno v členu 251.1.1 
dodatka J. 
Tekmovalci: mednarodna. 
 
Prijave: 

Začetek prijav: 10/06/2018 
 

Zaključek prijav: 01/08/2018 
(čas: 24.00) 

 
 
Prijavnina:  

- z organizatorjevim dodatnim 
oglaševanjem 260€  

- brez organizatorjevega dodatnega 
oglaševanja: dvojni znesek prijavnine  
 

Plačilo prijavnine:  
Glej prijavnico organizatorja. 
 
Maksimalno število udeležencev: 120 
 
Potek prijave in prijavnica 
Prijavnica je dostopna pri organizatorju ali na 
uradni spletni strani organizatorja. 
 
Prijavnica je veljavna, v kolikor je v celoti 
pravilno izpolnjena, podpisana s strani voznika 
in tekmovalca ter poslana na naslov 
organizatorja pred zaključkom prijav. 
 
 
Zavrnitve, umiki prijav: 
V primeru zavrnitve prijavnice ali odpovedi 
tekmovanja se plačana prijavnina v celoti 
povrne. 
 
V primeru umika prijava zaradi višje sile (force 
majeure) po objavi liste prijav, bo organizator 
povrnil 80% plačane prijavnine na pisno 
prošnjo tekmovalca.  

 

Program in časovnica tekmovanja: 
Natančen program, razpored, bo objavljen 
naknadno s strani organizatorja. 

 10/08/2018  

14.15 – 17.30 Verifikacija 

14.30 – 17.45 Tehnični pregledi 

18.15 Oblikovanje kolone in povorka 
skozi mesto 

   

 11/08/2018  

08.00-09.00  Plačljiva verifikacija in tehnični 
pregledi* 
*Za zamudnike proti plačilu v 
znesku 50,00€ 

09.30 1. seja žirije 
(Lokacija: vodstvo dirke) 

10.00 Razgovor z vozniki 
(Lokacija: boksi, pri prireditvenem 
prostoru) 

10.30 1. trening 

1 uro po 1. 
treningu 

2. trening 

1 uro po 2. 
treningu 

3. trening 

18.30 ali 15 minut 
po prihodu 
zadnjega vozila v 
bokse 

2. seja žirije 
(Lokacija: vodstvo dirke) 

 

 12/08/2018  

10.00 1. dirka  

12.30 2. dirka 

15.30 3. dirka 

30 min po 
končani 3. dirki 

3. seja žirije, objava neuradnih 
rezultatov 
(Lokacija: vodstvo) 

60 min (cca.) po 
končani zadnji 
dirki 

Podelitev pokalov 
(Lokacija: boksi, ob prostorih 
vodstva) 

 
 
Verifikacija: 
Lokacija: Todraž 20, zgornji boksi, vodstvo 
dirke 
 
Tehnični pregledi: 
Lokacija: zbirni center Todraž v boksih 
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Dodatni tehnični pregledi (tehtanje, itd.): 
Lokacija: zbirni center Todraž v boksih 
 
Parc Fermé: 
Lokacija: zbirni center Todraž v boksih 
 
Uradna oglasna deska: 
Lokacija:  

- V času treningov in dirk:  
vodstvo dirke 
V času protestov:  
vodstvo dirke in v Parc Fermé-ju. 
 
 
Člen 3 – Dovoljena vozila – Skupine in 
kategorije 
 
3.1 Kategorija 1 – Produkcijska vozila: 
Tekmovanje je za vozila, ki izpolnjujejo predpise 
FIA tehničnega dodatka J razpisano glede na 
naslednje skupine: 

 

Skupina N 
Produkcijska vozila, vključno s skupino R1. 

Skupina A 
Turna vozila, vključno z vozili WRC, Super 
1600 in vozili s skupin R2 in R3. 

Skupina S20 
Vozila Super 2000 (pripravljena za krožna in 
rally tekmovanja), vključno s skupinama R4 in 
R5. 

Skupina GT 
Grand Touring vozila (GT3 in RGT 
kombinirana). 

 
3.2 Kategorija 2 – Tekmovalna vozila: 
Tekmovanje je za vozila, ki izpolnjujejo predpise 
FIA tehničnega dodatka J razpisano glede na 
naslednje skupine: 

 

Skupina D/E2-SS (Enosedežno vozilo) 
Formula in Free Formula enosedežno 
tekmovalno vozilo s prostornino motorja do 
3000cm3. 

Skupina CN 
Dvosedežna produkcijska športna vozila, 
zaprta ali odprta, s prostornino motorja do 
3000cm3. 

Skupina E2-SC (Šporna vozila) 
Dvosedežna tekmovalna športna vozila, 
odprta ali zaprta, s prostornino motorja do 
3000cm3. 

Skupina E2-SH (Silhuete) 

Vozila z videzom velikih cestnih produkcijskih 
vozil z vsaj dvema sedežema z vetrobranskim 
steklom vozila. Prostornina motorja do 
6500cm3. 

 
 
3.3 Kategorija 3 – vozila E1: 
Tekmovanje je za vozila, ki izpolnjujejo predpise 
FIA tehničnega dodatka J razpisano glede na 
naslednje skupine: 

 

Skupina E1 
Produkcijska, turna, serijska vozila, ki imajo 
vsaj 4 sedeže (izključeno 2+2), kot je določeno 
v Členu 277 Dodatka J, Kategorija 1. 
Prostornina motorja do 6500cm3. 

 
3.4 Vozila bodo razdeljena po naslednjih 
prostorninskih razredih: 
 

Kategorija 1 

Skupina  
N 

do 2000 cm3 

nad 2000 cm3 
Skupina 

S20 

do 2000 cm3 

nad 2000 cm3 

Skupina  
A 

do 2000 cm3 

nad 2000 cm3 
Skupina  

GT 

do 2000 cm3 

nad 2000 cm3 

 

Kategorija 2 

Skupina 
D/E2-SS 

do 2000 cm3 

2001 – 3000 cm3 
Skupina 

E2-SC  

do 2000 cm3 

2001 – 3000 cm3 

Skupina 
CN 

do 2000 cm3 

2001 – 3000 cm3 
Skupina 
E2-SH 

do 2000 cm3 

2001 – 6500 cm3 

 

Kategorija 3 
Skupina 

E1 

do 1400 cm3 

1401 – 2000 cm3 

2001 – 6500 cm3 

  

Člen 4 – Pogoji za tekmovalce in voznike 
 
Štartne številke: 
Organizator bo priskrbel vsakemu udeležencu 
4 štartne številke. Dve štartni številki morata 
biti vidno postavljeni na obeh straneh vozila 
med celotnim trajanjem prireditve. Dve štartni 
številki (velikost maks. 15 cm) morata biti 
vidno postavljeni ena na desni strani 
vetrobranskega stekla (če vozilo nima 
vetrobranskega stekla, mora biti številka 
postavljena na sprednjem delu vozila), druga 
mora biti postavljena na desni strani zadnjega 
stekla med celotnim trajanjem prireditve 
Vozilom brez pravilnih štartnih številk ne bo 
dovoljeno štartati na prireditvi. 
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Oglaševanje: 
Organizator je predvidel naslednje reklame: 
- Logo "Pokala IHCC": postavitev glede na 
dodatek za postavitev nalepk v športnem 
pravilniku 
- Ostalo: bo izdano v biltenu organizatorja. 
 

Člen 5 – Uradne osebe 

 
A) Direktor dirke: 

Željko Novosel (SVN)  
 Mobitel: +386 41 518 659 
 E-mail: amdzvezda@gmail.com 
 
B) Pomočnika direktorja: 

Daniel Trček (SVN) 
 Miran Prelog (SVN) 
 
C) Žirija: 

Viktor Levec (SVN) – Predsednik 
Arsen Ulčar (HRV)  
Giorgio Croce (ITA) 

 
D) FIA opazovalec: 

Sanjin Paro (HRV) 

E) AŠ2005 opazovalec: 
Aleš Zrinski (SVN) 

  
F) Vodja tehnične komisije: 

Janez Flerin (SVN)  

 
G) Tehnični komisarji: 

Jože Kramžar (SVN)  

 
H) Zdravstvena oskrba:  
 Sašo Rebolj, dr. med. (SVN) – vodja 

zdravstvene oskrbe 

 
I) Vodja časomerilcev: 

Marko Kos (SVN) 
- Društvo: Omikron plus 

  
J) ASN varnostni delegat: 
 Aleš Zrinski (SVN) 
 
 Varnostni delegat organizatorja: 

Daniel Trček (SVN)  
 
K)  Sekretar dirke:  

Urša Močnik (SVN)  

L) Sekretar žirije: 
 Urša Močnik (SVN)  

 
M) Komisar za stike z vozniki in tekmovalci:  

Kaja Zavodnik (SVN)  
E-mail: kajamedle@gmail.com 

 
N) Vodja v boksih:  
      Brane Črešnjovec (SVN) 
      E-mail: brane.egus@gmail.com 
 
 
Člen 6 – Zavarovanje 

 
Skladno s predpisi bo organizator sklenil 
zavarovanje iz odgovornosti v skupnem znesku 
500.000 €. 
Obvezno zavarovanje (proti tretji osebi) 
organizatorja velja ves čas prireditve med   
treningi, med dirko kot  tudi med vožnjo od 
parkirišča do proge in nazaj.  

 

Člen 7 – Protesti in prizivi 

Taksa za protest: 300 €. 

Taksa za priziv krovni zvezi AŠ2005: 600 € 
(opomin in denarna kazen do vključno 500 €) 
ali 1200 € (za vse ostale kazni). 

Taksa za mednarodni priziv (FIA): 6000 €. 

Rok za proteste na rezultate in uvrstitev je 30 
minut po objavi rezultatov na uradni oglasni 
deski. Protest mora biti v pisni obliki skupaj s 
takso in se odda direktorju dirke ali njegovima 
pomočnikoma, ob njihovi odsotnosti lahko tudi 
članu žirije. 

V kolikor protest zahteva demontažo vozila, 
žirija oceni višino pričakovanih stroškov, za kar 
je potrebno jamstvo v obliki are. Aro je treba 
plačati v roku, ki ga določi žirija kot pogoj za 
izvedbo pregleda. 

Tekmovalci imajo možnost priziva, kot je 
opisano v Členih 15.1 do 15.4 v Mednarodnem 
športnem pravilniku in glede na pravila 
mednarodnega prizivnega sodišča. 

 

 

Člen 8 – Podelitev priznanj in nagrad 

8.1 Pokali in denarne nagrade 
Podeljene bodo naslednji pokali: 

mailto:brane.egus@gmail.com
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a) Generalna razvrstitev 

Generalna razvrstitev Pokala 
(vse skupine skupaj) 

 Priznanje 

1. mesto  1 pokal 

2. mesto 1 pokal 

3. mesto 1 pokal 

 

b) Skupine N, A, S20, GT, D/E2-SS, CN, E2-
SC, E2-SH in E1 

Klasifikacija za vsako skupino 

 Priznanje 

1. mesto  1 pokal 

2. mesto 1 pokal 

3. mesto 1 pokal 

 

c) Prostorninski razredi 

Klasifikacija za vsak prostorninski razred 

 Priznanje 

1. mesto   1 pokal 

 
8.2 Denarne in/ali posebne nagrade 

Podeljene bodo naslednje denarne nagrade : 
- rekord proge €200. 

 
8.3 
a) Denarne nagrade: 
Denarne nagrade bodo podeljene ne glede na 
število udeležencev tekmovanja.  
 
Pokali:  
V skupinah z manj kot 3 vozili, dobi pokal le 
prvouvrščeni. 
 
b) Vse nagrade so združljive.  
 
c) Podelitev priznanj: 

- Pokali se podelijo na zaključni svečani 
podelitvi. 

- Denarne nagrade morajo biti prevzete v 
času trajanja svečane podelitve ali na 
naslednji lokaciji: prostori vodstva v času: 
od 18.00 do 20.00,  
V primeru, da nagrajenec denarne nagrade 
ne prevzame v tem času, ostane le-ta last 
organizatorja. 

 
 

Člen 9 – Dodatni predpisi organizatorja 

9.1   Vsa plačila se opravijo v Evrih (€). 

9.2 Kakršnokoli gretje koles in/ali gum 
(mehanično/vijuganje po cesti,…/ električno,…) 
v   boksih, v predštartu je prepovedano in bo 
kaznovano s strani žirije, kar lahko pomeni tudi 
izključitev iz dirke. 

9.3  Pri povratni vožnji iz parkirnega 
prostora na cilju v parc ferme ali bokse 
morajo biti vsi vozniki obvezno pripeti z 
varnostnimi pasovi. Obvezna je čelada na 
glavi za voznike eno in dvosedežnih 
dirkalnih vozil, priporočljivo pa je tudi za 
voznike turističnih avtomobilov.  
Nadalje je strogo prepovedano voziti druge 
osebe v vozilu med povratno vožnjo in 
prehitevanje kolone. 
 
9.4  Vozniki morajo slediti navodilom 
uradnih oseb!!! 
 
9.5  Vsi vozniki morajo pod dirkalniki imeti 
nepropustne ponjave (velja ves čas v 
boksih) zaradi možnosti izlitja olja ali 
drugih tekočin. Neupoštevanje te točke  
kaznuje žirija z denarno kaznijo 500€, ki se 
plača neposredno organizatorju!!!  
 
9.6 Dolivanje goriva pri povratni vožnji med 
dirko zaradi oviranja ali prekinitve 
(ustavitev z rdečo zastavo) ni dovoljeno. 
Voznik mora poskrbeti, da ima dovolj 
goriva za ponovitev vožnje.  
 
9.7. Omejitev hitrosti v boksih je 10 km/h!  
 
9.8. Vsak voznik mora na administrativnem 
pregledu plačati 10€ ekološke takse.  
 
Neupoštevanje katerega od zgoraj 
navedenih pravil od točke izključitev.  

 

 
ASN VISA N° 3/3-AZ/FP-09/18 
FIA VISA N°  7IHCC08.06.2018

 


