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PROGRAM I SATNICA NATJECANJA
SRIJEDA, 22.06.2016.

Posljednji dan redovnog prijavljivanja

ČETVRTAK, 23. 06.2016.

Objava liste prijava

SUBOTA, 25. 06. 2016.
08.00 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30
09.45
10.00
10.15
12.00
12.30
12.45
13.00
~ 15 min nakon 1. vožnje
~ 15 min nakon 2. vožnje
~ 30 minuta nakon vožnji
~ 30 minuta nakon 3. sjednice žirija

Prijam, tehnički prijam i verifikacija
Obilazak staze (vozačice i vozači)
1. sjednica žirija
Objava liste verificiranih, startna lista treninga
Pregled staze Žiri natjecanja
Sastanak s vozačima
Trening
2. sjednica žirija,
startna lista utrke
Svečano otvaranje natjecanja
Start prvog vozila 1. vožnje
Start prvog vozila 2. vožnje
Objava privremenih rezultata
3. sjednica žirija
Konačni rezultati i dodjela počasnih sportskih nagrada

Vozači su dužni slijediti navedeni redoslijed:
- Prijem - Tehnički prijem i liječnički pregled - Verifikacija dokumenata
Članak 1.
ORGANIZACIJA
Auto klub Mihovil Šibenik organizira natjecanje pod nazivom: „4. NAGRADA AUTO KLUBA MIHOVIL 2016.“
koje je upisano u kalendar natjecanja za 2016. REGIONALNOG PRVENSTVA HRVATSKE – REGIJA JUG disciplina A11
Natjecanje će se održati u subotu, 25. 06. 2016. na stazi formiranoj u prostoru bivše vojarne Bribirski knezovi.
Članak 2.
Natjecanje se održava prema odredbama Međunarodnog sportskog pravilnika FIA (ISC) i odgovarajućih dodataka,
Općeg pravilnika o auto sportovima HAKS-a, Dodatka A11/2016. Pravilnika o auto sportovima HAKS-a, Tehničkog
pravilnika auto sportova i Dodataka tehničkog pravilnika HAKS-a za 2016., Dodatka A11/2016. Regionalnog Prvenstva
Hrvatske- Regija Jug, kao i ovog Posebnog Pravilnika.
Članak 3.
ORGANIZACIJSKI ODBOR I SLUŽBENE OSOBE:
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsjednik : Jerko Vudrag
Članovi:
Vlatko Mikulandra, Ivica Galineo, Hrvoje Škugor, Toni Lacmanović, Ksenija Perišić, Marijan Erceg.
SLUŽBENE OSOBE NATJECANJA
ŽIRI NATJECANJA
Predsjednik: Tino BARADA
Član:
Marijan Erceg
Član:
Denis CECIĆ
RUKOVODSTVO NATJECANJA
Direktor i tajnik natjecanja:
Jerko VUDRAG
Voditelj verifikacije:
Ksenija PERIŠIĆ
Voditelj sigurnosti i sudaca:
Vlatko MIKULANDRA Voditelj starta:
Toni
LACMANOVIĆ
Voditelj TKO:
Ivica RADIĆ
Kontakt s vozačima:
Ivica
GELINEO
Pomoćnik TKO:
Bojan CINOTTI
Spasilačka služba:
DVD
ŠIBENIK
Voditelj parka vozača:
Hrvoje ŠKUGOR
Vučna služba:
Ćaće
ŠIBENIK
Mjerna služba i obrada podataka:
AK TROGIR Timing
Medicinska služba:
Dom
ZDRAVLJA
Članak 4.
OSOBE ZA KONTAKT DO POČETKA NATJECANJA
Jerko Vudrag 091 556 7386 Ivica Gelineo 091 532 3627
Članak 5.
ADRESA UREDA NATJECANJA
AK Mihovil Šibenik, Prilaz tvornici 39 Šibenik 22 000
AUTO KLUB MIHOVIL ŠIBENIK
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Članak 6.
BODOVANJE
Sukladno članku 8. Dodatka A11/2016. Pravilnika RPH-RJ
Članak 7.
UVJETI ZA VOZAČE I VOZAČICE
Sukladno članku 2. Dodatka A11/2016. Pravilnika RPH-RJ i člankom 7. Dodatka A11/2016. Pravilnika HAKS-a.
Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju sve osobe koje posjeduju vozačku licencu HAKS-a ili OAS-RJ, važeću policu
osiguranja, liječnički karton (ne stariji od 6 mjeseci).
Obaveza vozačica i vozača je upotreba zaštitne opreme (kacige, sigurnosnih pojaseva, vozačkih rukavica i odjeće
dugih rukava i nogavica, po mogućnosti kombinezon).
Članak 8.
UVJETI ZA AUTOMOBILE
Automobili koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 4. Dodatka A11/2016. Pravilnika RPH-RJ i Tehničkog
pravilnika HAKS-a za 2016.
Automobili će biti razvrstani u grupe i klase kako slijedi:
GRUPA
I

II
III

KLASA
1
2
3
4
5
6
7
11

ZAPREMNINA MOTORA
do 1200 ccm
od 1200 do 1600 ccm
više od 1600 ccm
do 1400 ccm
od 1400 do 1600 ccm
od 1600 do 2000 ccm
više od 2000 ccm
do 1400 ccm moto
Članak 9.

VOZILA
SERIJSKA

SPRINT I SPORT
SPORT MOTOR

OSIGURANJE I ODGOVORNOST
Vozači/vozačice nastupaju isključivo na osobnu odgovornost, moralnu, materijalnu i krivičnu, što potvrđuju
vlastoručnim potpisom na prijavnom listu.
Vozilo po obavljenom tehničkom prijemu i verifikaciji, smatra se natjecateljskim vozilom i ne smije se koristiti u
javnom prometu do okončanja natjecanja sa startnim brojevima.
Organizator ne prihvaća odgovornost za eventualne ozlijede i štete nanesene sebi, trećim osobama, vozilima i/ili
objektima, koje prouzrokuju vozači, mehaničari i/ili ostalo prateće osoblje natjecatelja.
Vozač/vozačica službeno se odriče svih prava prigovora u vezi s nesrećama koje mogu zadesiti sudionike i/ili njihove
pomoćnike za vrijeme treninga i vožnji, ili za vrijeme puta od parka vozača do poligona/staze i nazad.
Ovo odricanje primjenjuje se u odnosu prema FIA-i, HAKS-u, Regiji jug organizatoru natjecanja, svim dužnosnicima, te
ostalim natjecateljima, vozača/vozačica i njihovih pomoćnika.
Članak 10.
PRIJAVLJIVANJE
Prijave za nastup na natjecanju podnose se sukladno članku 8. stavak 1 i 2 Dodatka A11/2016. Pravilnika HAKS-a.
Prijavni list ispunjen dostaviti e-mail: autoklubmihovil@gmail.com
Članak 11.
DOBROVOLJNI PRILOG ORGANIZATORU
Dobrovoljni prilog za nastup na natjecanju vozač - natjecatelj poklanja organizatoru kao pomoć za organizaciju
kronometar vožnji za 2016. godinu. Iznos od 200,00 kuna, plaća se na račun auto kluba, ili na dan natjecanja, a
prijava sponzorskog tima je 200,00 kuna za tri vozača. IBAN; HR572411006110003842
Članak 12.
PRIJEM, TEHNIČKI PRIJAM I VERIFIKACIJA
Prijem, tehnički prijam automobila, kao i verifikacija dokumenata obavit će se u prostoru bivše vojarne Bribirskih
knezova u subotu, 25. 06. 2016. godine, prema satnici koja je navedena u Programu i satnici natjecanja ovog
Posebnog Pravilnika i prema uvjetima iz članka 4. Dodatka A11/2016. Pravilnika RPH-RJ i članaka 7. i 9. Dodatka
A11/2016. Pravilnika HAKS-a.
Članak 13.
STARTNI BROJEVI I REDOSLJED STARTA
Startne brojeve osiguravaju sami vozači-ice, postavljaju se na lijeva i desna prednja vrata.
AUTO KLUB MIHOVIL ŠIBENIK

e-mail: autoklubmihovil@gmail.com

Posebni pravilnik KRONOMETAR VOŽNJE

„4. NAGRADA AUTO KLUBA MIHOVIL 2016.“

Organizator na osnovu podataka iz prijavnog lista dodijelit će odgovarajući startni broj sukladno članku 5. Dodatka
A11/2016. Pravilnika RPH-RJ i Pravilnika HAKS-a. Objava startnih brojeva i liste prijavljenih na stranici Regije jug.
Ako vozilo posjeduje startni broj prihvatit će se postojeći ako nema preklapanja.
Minimalna dimenzije podloge za brojeve je 210 x 297 mm, a minimalna visina broja je 21 cm.
Redoslijed starta sukladno članku 6. Dodatka A11/2016. Pravilnika HAKS-a.(najbolje vrijeme punog kruga treninga)
Odstupanje u redoslijedu starta dozvoljeno je po odluci direktora, a posebno u slučaju kad dva vozača/vozačice
nastupaju sa istim automobilom.
Ako vozač / vozačica zakasne na start više od 60 sekunda, smatrat će se da su odustali od te vožnje.
Starta se s upaljenim motorom iz pred startnog prostora, start i cilj su leteći.
Članak 14.
MJERENJE VREMENA I OBRADA REZULTATA
Mjerenje vremena i obradu rezultata sukladno članku 13. Dodatka A11/2016. Pravilnika HAKS-a.
Članak 15.
SIGNALIZACIJA
Na trkalištu koristit će se signalizacija sukladno članku 12. Dodatka A11/2016. Pravilnika HAKS-a.
na startu - nacionalna zastavica, na cilju – crno-bijela kockasta, na stazi – crvena
Članak 16.
STAZA
Natjecanje se održava na označenoj stazi u prostoru bivše vojarne Bribirskih knezova.
Podloga je asfaltna, a dio za vožnju označen je čunjevima prema članku 6. Dodatka Pravilnika RPH-RJ i članka 10.
Dodatka A11/2016. Pravilnika HAKS-a.
Duljina označenog dijela trkališta je 450 metara, voze se 2 (dva) puna kruga. Start i cilj su leteći i na istom mjestu.
Minimalna širina staze je 6 metra. Skica staze u privitku Posebnog Pravilnika.
Članak 17.
SASTANAK S VOZAČIMA/VOZAČICAMA (BRIFING)
Sastanak s vozačicama i vozačima održat će se u subotu, 25. 06. 2016. u pred startnom prostoru prema rasporedu u
Programu i satnici natjecanja ovog Posebnog Pravilnika.
Članak 18.
TRENING
Trening za upoznavanje staze vozi se prema rasporedu Programa i satnici natjecanja ovog Posebnog Pravilnika.
Redoslijed starta treninga odvijati će se na osnovu liste verificiranih po klasama. Vrijeme postignuto na treningu
(najbrži puni krug) odlučuje o Startnoj listi starta prve vožnje. Sudjelovanje na treningu je obvezno. Mogućnost
sudjelovanja na prvoj vožnji bez treninga samo uz pisanu zamolbu žiriju natjecanja.
Članak 19.
UTRKA
Utrka se sastoji od dvije vožnje, a ukupni rezultat dobit će se zbrojem rezultata, ostvarena vremena dviju vožnji.
Članak 20.
PARK VOZAČA
Park vozača (servisno parkiralište) nalazit će se označenom dijelu prostora vojarne Bribirskih knezova.
Na kraju staze biti će organiziran privremeni park vozača u koje ulaze sva vozila po obavljenim vožnjama. Napuštanje
privremenog parkirališta moguće je samo po odobrenju žirija.
Natjecatelji u servisnom parkiralištu moraju OBAVEZNO koristiti nepropusne prostirke ispod vozila označene s
startnim brojem, najmanjih dimenzija 3x4 metra.
Svi natjecatelji i svi sudionici natjecanja imaju moralnu obvezu da otpad i otpadne tvari odlažu u za tu namjenu
predviđene posude, te da se ponašaju tako da izbjegnu zagađivanje okoline na bilo koji način.
Članak 21.
SLUŽBENA OGLASNO MJESTO
Službena oglasno mjesto (ploča) nalazit će se u parku vozača na šatoru Ureda natjecanja, na kojoj će se objavljivati
sve informacije i rezultati natjecanja.
Članak 22.
REKLAMIRANJE
Obavezna reklama organizatora postavlja se iznad startnog broja sa obje strane automobila, te se ne može odbiti.
Obavezna reklama i neobavezna reklama bit će određena i objavljena Biltenom.
Članak 23.
PRIGOVORI I ŽALBE
Prigovori i žalbe podnose se sukladno članku 90. Pravilnika o auto sportovima HAKS-a.
AUTO KLUB MIHOVIL ŠIBENIK
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Članak 24.
POČASNE NAGRADE
Organizator dodjeljuje nagrade po završetku natjecanja sukladno članku 9. Dodatka A11 2016. Pravilnika RPH-RJ:
Vozač/ica
Vozač/ica
Vozačice
Vozač/ica junior
Timovi
Klubovi

1-3 mjesto u ukupnom poretku
1-3 mjesto u klasi
1 mjesto u ukupnom poretku
1 mjesto u ukupnom poretku
1-3 mjesto
1-3 mjesto

Pehar
Pehar
Pehar
Pehar
Pehar
Pehar

Objava konačnih rezultata kao i dodjela počasnih nagrada subotu, 25. 06. 2016. godine po završetku natjecanja, a
vrijeme i mjesto biti će objavljeno Biltenom.
Članak 25.
ZAVRŠNE ODREDBE
GRIJANJE GUMA, KOLIČINA GORIVA U VOZILU
Strogo je zabranjeno grijanje guma oštrim startovima u pred startnom prostoru.
Nepoštivanje prethodnih odredbi smatrat će se ugrožavanje sigurnosti natjecanja i kažnjavat će se novčanim
kaznama, a u ponovljenim slučajevima kazna će bit isključenje s natjecanja po odluci žirija natjecanja.
U svakom vozilu prije starta na bilo koju vožnju treninga ili utrke mora biti dovoljno goriva za prelazak dvije duljine
pojedine vožnje.
Dopune, izmjene i tumačenja Posebnog Pravilnika u isključivoj je nadležnosti organizatora i žirija natjecanja.
Pravilnik je usklađen sa odredbama Pravilnika RPH-RJ i Dodataka za A11/2016. Pravilnika RPH-RJ i HAKS-a.
Šibenik, 20. 05. 2016.
Direktor natjecanja
Jerko Vudrag
Prilog skica trkališta.
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NATJECANJE AUTO KLUBA MIHOVIL ŠIBENIK za karting vozila
Članak 1.
ORGANIZACIJA
Auto klub Mihovil Šibenik organizira natjecanje pod nazivom: 4. NATJECANJE A K MIHOVIL ŠIBENIK U KARTINGU
Natjecanje će se održati u subotu, 25. 06. 2016. na stazi formiranoj u prostoru bivše vojarne Bribirski knezovi.
Članak 2.
Natjecanje se održava prema odredbama Dodatka A11/2016. Regionalnog Prvenstva Hrvatske- Regija Jug, kao i ovog
1. Dodatka Posebnom Pravilniku.
Članak 3.
UVJETI ZA VOZAČE I VOZAČICE
Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju sve osobe koje posjeduju uvjerenje matičnog kluba o osposobljenosti za
vozača karting vozila ili vozačku dozvolu, važeću policu osiguranja, liječnički karton.
Obaveza vozačica i vozača je upotreba zaštitne opreme (kacige, vozačkih rukavica i odjeće dugih rukava i nogavica,
po mogućnosti kombinezon).
Članak 4.
UVJETI ZA KARTING VOZILA
KLASE
MOTORRI
KATEGORIJA
UZRAST
Klasa 1
Comer 60cc
klasa kadeti
5-12 godina
Klasa 2
Rotax 125,Briggs200cc
klasa juniori
13-18 godina
Klasa 3
Seven,Vortex,Briggs,Rotax,
klasa seniori
preko 18 godina
Klasa 4
Honda 160/200cc 4T
klasa free(rent)
svi uzrasti
Klasa 5
Motori sa 100cc
klasa 100cc
svi uzrasti
Članak 5.
OSIGURANJE I ODGOVORNOST
Vozači/vozačice nastupaju isključivo na osobnu odgovornost, moralnu, materijalnu i krivičnu, što potvrđuju
vlastoručnim potpisom na prijavnom listu.
Organizator ne prihvaća odgovornost za eventualne ozlijede i štete nanesene sebi, trećim osobama, vozilima i/ili
objektima, koje prouzrokuju vozači, mehaničari i/ili ostalo prateće osoblje natjecatelja.
Vozač/vozačica službeno se odriče svih prava prigovora u vezi s nesrećama koje mogu zadesiti sudionike i/ili njihove
pomoćnike za vrijeme treninga i vožnji, ili za vrijeme puta od parka vozača do poligona/staze i nazad.
Ovo odricanje primjenjuje se u odnosu prema FIA-i, HAKS-u, Regiji jug organizatoru natjecanja, svim dužnosnicima, te
ostalim natjecateljima, vozača/vozačica i njihovih pomoćnika.
Članak 6.
PRIJAVLJIVANJE
Prijave za natjecanju podnose se isključivo uz Prijavni list. Ispunjen dostaviti e-mail: autoklubmihovil@gmail.com
Članak 7.
DOBROVOLJNI PRILOG ORGANIZATORU
Dobrovoljni prilog za nastup na natjecanju vozač - natjecatelj poklanja organizatoru kao pomoć za organizaciju
kronometar vožnji za 2016. godinu. Iznos od 100,00 kuna, uplaćuje se na račun auto kluba, ili na dan natjecanja.
Članak 8.
STARTNI BROJEVI I REDOSLJED STARTA
Startne brojeve osigurava organizator na verifikaciji, sami vozači-ice, postavljaju ih na prednji dio karting vozila.
Vozači karting natjecanja startaju prvi prije automobila i posljednji drugo natjecanje iza automobila.
Članak 9.
POČASNE NAGRADE
Organizator dodjeljuje počasne nagrade po završetku natjecanja:
Vozač/ica
1-3 mjesto u ukupnom poretku
Medalja
Vozač/ica
1-3 mjesto u klasi
Medalja
Najmlađi učesnik
1
mjesto u ukupnom poretku
Medalja
Najbolja vozačica
1
mjesto u ukupnom poretku
Medalja
Najbolje vrijeme
1
mjesto u ukupnom poredku
Medalja
Objava konačnih rezultata kao i dodjela počasnih nagrada u subotu, 25. 06. 2016. godine po završetku natjecanja.
Članak 10.
ZAVRŠNE ODREDBE
Dopune i tumačenja Dodatka Posebnog Pravilnika u isključivoj je nadležnosti organizatora i žirija natjecanja.
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PROMOTIVNO NATJECANJE AUTO KLUBA MIHOVIL ŠIBENIK za serijska vozila
Članak 1.

ORGANIZACIJA
Auto klub Mihovil Šibenik organizira natjecanje pod nazivom: 4. PROMOTIVNO NATJECANJE A K MIHOVIL ŠIBENIK
Natjecanje će se održati u subotu, 25. 06. 2016. na stazi formiranoj u prostoru bivše vojarne Bribirski knezovi.
Članak 2.
Natjecanje se održava prema odredbama Dodatka A11/2016. Regionalnog Prvenstva Hrvatske- Regija Jug, kao i ovog
1. Dodatka Posebnom Pravilniku.
Članak 3.
UVJETI ZA VOZAČE I VOZAČICE
Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju sve osobe koje posjeduju vozačku dozvolu, važeću policu osiguranja, liječnički
karton.
Obaveza vozačica i vozača je upotreba zaštitne opreme (kacige, sigurnosnih pojaseva, vozačkih rukavica i odjeće
dugih rukava i nogavica, po mogućnosti kombinezon).
Članak 4.
UVJETI ZA AUTOMOBILE
Automobili će biti razvrstani u grupu SERIJSKA VOZILA i klase kako slijedi:
GRUPA
KLASA
ZAPREMNINA MOTORA
VOZILA
1
od 1200 ccm
SERIJSKA VOZILA 2
SERIJSKA VOZILA
od 1200 do 1600 ccm
SV
3
više od 1600 ccm
Članak 5.
OSIGURANJE I ODGOVORNOST
Vozači/vozačice nastupaju isključivo na osobnu odgovornost, moralnu, materijalnu i krivičnu, što potvrđuju
vlastoručnim potpisom na prijavnom listu.
Vozilo po obavljenom tehničkom prijemu i verifikaciji, smatra se natjecateljskim vozilom i ne smije se koristiti u
javnom prometu do okončanja natjecanja sa startnim brojevima.
Organizator ne prihvaća odgovornost za eventualne ozlijede i štete nanesene sebi, trećim osobama, vozilima i/ili
objektima, koje prouzrokuju vozači, mehaničari i/ili ostalo prateće osoblje natjecatelja.
Vozač/vozačica službeno se odriče svih prava prigovora u vezi s nesrećama koje mogu zadesiti sudionike i/ili njihove
pomoćnike za vrijeme treninga i vožnji, ili za vrijeme puta od parka vozača do poligona/staze i nazad.
Ovo odricanje primjenjuje se u odnosu prema FIA-i, HAKS-u, Regiji jug organizatoru natjecanja, svim dužnosnicima, te
ostalim natjecateljima, vozača/vozačica i njihovih pomoćnika.
Članak 6.
PRIJAVLJIVANJE
Prijave za natjecanju podnose se isključivo uz Prijavni list. Ispunjen dostaviti e-mail: autoklubmihovil@gmail.com
Članak 7.
DOBROVOLJNI PRILOG ORGANIZATORU
Dobrovoljni prilog za nastup na natjecanju vozač - natjecatelj poklanja organizatoru kao pomoć za organizaciju
kronometar vožnji za 2016. godinu. Iznos od 200,00 kuna, uplaćuje se na račun auto kluba, ili na dan natjecanja.
Članak 8.
STARTNI BROJEVI I REDOSLJED STARTA
Startne brojeve osigurava organizator na verifikaciji, sami vozači-ice, postavljaju ih na lijeva i desna prednja vrata.
Vozači Promotivnog natjecanja startaju prvi (pred vozači) klasa 1-3 i startnim brojevima.
Članak 9.
POČASNE NAGRADE
Organizator dodjeljuje počasne nagrade po završetku natjecanja:
Vozač/ica
1-3 mjesto u ukupnom poretku
Pehar
Vozač/ica
1-3 mjesto u klasi
Pehar
Vozačice
1
mjesto u ukupnom poretku
Pehar
Junior
1
mjesto u ukupnom poretku
Pehar
Objava konačnih rezultata kao i dodjela počasnih nagrada u subotu, 25. 06. 2016. godine po završetku natjecanja.
Članak 10.
ZAVRŠNE ODREDBE
Dopune i tumačenja Dodatka Posebnog Pravilnika u isključivoj je nadležnosti organizatora i žirija natjecanja.
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