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1. PREDSTAVITEV RALLYA 

 

1.1  Skupna dolžina 9 km  

1.2  Shakedown                                          4 km (5 krogov) 

1.3  Rally 5 km (7 krogov) 

1.4  Število hitrostnih preizkušenj           1 HP  

1.5  Vrsta cestišča                                      makadam  

1.6  Vozilo  

        Vozila društva autosport Jazon 4 x Suzuki Baleno 4WD  

        

 

  
 

2. ORGANIZACIJA 

 
2.1  Organizator  DRUŠTVO AUTOSPORT JAZON 

       Organizacijski odbor: 
       Predsednik organizacijskega odbora 
       Člana organizacijskega odbora 

 
Miran Škrjanec 
Milavec Janez 
Žvab Jaka 

2.2 Vodstvo rallya 
 

 

Direktor dirke       
Pomočnik direktorja                           

ing. Oblak Janko  
Gašper Verbič 

Sekretar dirke 
Priprava vozil   
Oseba za stike s tekmovalci                               

 
Miran Škrjanec, Aleš Debevc 
Miha Rihtar 

Tehnična pomoč in priprava proge Blaž Selan 
Matjaž Mihevc 
Jaka Žvab 

       Merjenje časov in obdelava rezultatov 
       Media center 

ŠD Omikron Plus  
 
 

 2.3 Žirija 
 

 

        Predsednik naknadno 

        Član naknadno 

        Sekretar naknadno 
 

2.4  Lokacija Arena Kamnolom Verd 

2.5  Datum 12. 5. 2019  
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3. PROGRAM  
 

  Nedelja, 12. 5. 2019 

08.00 Zbor tekmovalcev, administracija (Arena Kamnolom Verd) 

08.30 Sestanek z vozniki (uradna oglasna deska) 

08.40 Skupni ogled proge 

09.20 Shakedown 

12.00 Start rallya 

16.30 Cilj rallya in podelitev priznanj  

 

 
4. PRIJAVE 

 
4.1  Rok za prijave 6.5.2018 

4.2  Maksimalno število prijavljenih 25 tekmovalcev 

 
 
5. ADMINISTRACIJA 
 

5.1  Izjava o udeležbi in prevzemu odgovornosti  

Pred začetkom prireditve morata voznik in sovoznik izpolniti in podpisati izjavo o udeležbi in 

prevzemu odgovornosti. Udeležba na prireditvi brez podpisane izjave ni mogoča.  

 

5.2  Vrstni red štartnih položajev 

V sklopu administrativnega pregleda vsak voznik izžreba svojo štartno pozicijo, ki ostana enaka 

tekom celotne dirke.  

 

5.3  Nastop le za neaktivne tekmovalce 

Na dirki je dovoljen nastop le voznikom, ki v letu 2019 nimajo veljavne dirkaške licence. 
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6. ZNAČILNOSTI RALLYA 
 
6.1  Ogled proge  
Ogled proge je dovoljen samo peš, neposredno pred izvedbo shakedowna (točka 3). 

6.2 Shakedown 

Pred dirko se izvede shakedown v dolžini enega ogrevalnega kroga + 4 krogi (skupaj 5 krogov). 
Odstop zaradi tehničnih težav z vozilom pomeni ponovitev shakedowna za voznika s tehničnimi 
težavami. Odstop zaradi nesreče pomeni avtomatsko odstop. 
 
6.3 Štartna procedura 

Štartna procedura bo izvedena s štartnim semaforjem. Čas hitrostne preizkušnje se bo pričel meriti s 
fotocelicami ob vstopu v nov krog po zaključenem ogrevalnem krogu.  
 
6.4 Ciljna procedura 

Ciljna procedura bo izvedena z rdečo lučjo ali ciljno zastavo. 
 
6.5 Rdeča zastava 

Signalizacija vozniku z rdečo zastavo pomeni obvezno takojšnjo zaustavitev vozila in nadaljnjo 
upoštevanje navodil sodnikov ob progi. 
 
6.6 Rally 2 pravilo 

Odstop zaradi tehnične težave z vozilom pomeni ponovitev HP-ja.  Odstop zaradi nesreče ali napačno 
odpeljan HP pomeni avtomatsko odstop. 
 
6.7 Sovoznik 

Sovoznik je dovoljen, ni pa obvezen. 
 
6.8 Rezultati dirke 

 Za končni rezultat dirke se za generalno uvrstitev šteje najhitrejši krog (prvi trije tekmovalci).  

 Za uvrstitev po kriteriju točnosti pa najmanjša razlika v času med posameznimi krogi (od kroga 
2 do kroga 7) (prvi trije tekmovalci). 
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7. VARNOSTNA OPREMA VOZNIKA IN SOVOZNIKA 
 
Obvezna je uporaba čelade in varnostnih pasov. Uporaba ostale opreme (HANS, rokavice, podobleka, 
kombinezon) je priporočljiva, ni pa obvezna.  Oprema ima lahko pretečeno FIA homologacijo. 
 
 

8. DIRKALNA VOZILA 
 
4 x SUZUKI BALENO 4WD 

 

● Motor prostornine 1.6 l (96 KM), teža cca. 900 kg ter pogon na vsa kolesa. 

● Vozilo ima vgrajeno varnostno kletko, dirkalne sedeže in 6-točkovne varnostne pasove. 

● Vozilo je opremljeno s posebnimi makadamskimi pnevmatikami in ima dvignjeno ter prirejeno 

podvozje za makadam.  
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9. SKICA PROGE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktor dirke  
ing. Oblak Janko  

    
______________ 


