Upravni odbor Zveze za avto šport Slovenije - AŠ 2005 na osnovi člena 4.1 Športnega pravilnika AŠ 2005
razpisuje:

AVTOMOBILISTIČNA DRŽAVNA PRVENSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN
POKALNA PRVENSTVA AŠ2005 V KROŽNO HITROSTNIH DIRKAH (KHD)
ZA LETO 2021

1.

RAZPISANA TEKMOVANJA

1.1.

DRŽAVNO PRVENSTVO RS V KHD JE RAZPISANO:

1.1.1. SKUPNA UVRSTITEV DIVIZIJE - SPRINT DIRKE
Skladno z razpisom CEZ 2021,
za voznike, ki nastopijo v naslednjih divizijah:
- Divizija I. do 1.600 ccm – (CEZ TC-1.6): vključuje vozila E1/FIA*, E1/nacional* (v to
skupino ne spadajo vozila Renault Twingo Cup)
- Divizija II. do 2.000 ccm – (CEZ TC-2.0): vključuje vozila E1/FIA*, E1/nacional*
- Divizija III. nad 2.001 ccm – (CEZ TC-3.5 + GT): vključuje vozila E1/FIA*, E1/nacional*,
GT3, GT4 in GTC
- Divizija IV. – (CEZ TCR): vključuje vozila TCR v skladu s predpisi za TCR in BoP
- Divizija V. – (CEZ TCC1 in TCC2): Renault Clio Cup IV, Renault Clio Cup V- vozila v
skladu z veljavnim pravilnikom za Clio Cup - Renault Sport
min. teže vozil:

- 1.600 ccm
+ 1.601 - 2.000 ccm
+ 2.001 - 2.500 ccm
+ 2.501 - 3.000 ccm
+ 3.001 - 3.500 ccm
+ 3.501 ccm

800 kg
900 kg
960 kg
1.030 kg
1.100 kg
1.150 kg

* vozila E1/FIA, E1/nacional se skladno z CEZ razpisom 2020 ukinjajo s koncem leta 2021
V kolikor je v posamezni diviziji v končni uvrstitvi v sezoni 2021 uvrščenih najmanj 5 voznikov,
postane divizija v letu 2022 Pokalno tekmovanje AŠ 2005, ob končni uvrstitvi 8 ali več voznikov,
pa postane divizija v letu 2022 DP RS.
1.1.2. TWINGO CUP - SPRINT DIRKE
za voznike z vozili Renault Twingo, pripravljenim v skladu s Tehničnim pravilnikom Twingo Cup
– AŠ 2005, za sezono 2021.
1.1.3. MLADINCI / JUNIOR – SPRINT DIRKE
za voznike mlajše od 23 let, oziroma za tiste voznike, ki bodo v letu 2021 dopolnili 23 let.
1.2.

POKALNO PRVENSTVO AŠ 2005 je razpisano v:

1.2.1. TWINGO CUP - ENDURANCE DIRKE
za ekipe z vozili Renault Twingo, pripravljenim v skladu s Tehničnim pravilnikom Twingo Cup –
AŠ 2005, za sezono 2021.

1.2.2

MLADINCI / JUNIOR – ENDURANCE DIRKE
za voznike mlajše od 23 let, oziroma za tiste voznike, ki bodo v letu 2021 dopolnili 23 let.

1.2.3. Logotip Pokalnega prvenstva:

2.

IZVEDBA TEKMOVANJA

2.1.

Za DP RS in PP AŠ2005 štejejo vse prireditve, ki so vpisane v Nacionalnem koledarju AŠ 2005
za leto 2021.

2.2.

Posamezna prireditev se izvede v skladu s ŠP AŠ 2005, Razpisa KHD AŠ 2005, Pravilnikom
KHD FIA CEZ 2021 in Dodatnim pravilnikom organizatorja posamezne prireditve.

2.3.

IZVEDBA SPRINT DIRKE (posamezna prireditev):
- 2× kvalifikacijske vožnje min.20 minut (za vsako dirko posebej) ali:
- 1×prosti trening min. 20 minut in 1×kvalifikacije min. 20 minut (za štartne pozicije za drugo
dirko veljajo uvrstitve na prvi dirki)
- 2× dirka min.25 minut
- Z enim verificiranim vozilom lahko na isti prireditvi nastopita dva voznika (na različni dirki, v
kolikor se izvedejo kvalifikacije za vsako dirko posebej)

2.4.

IZVEDBA ENDURANCE DIRKE:
- Z enim vozilom nastopa ekipa, ki jo sestavljata minimalno dva in maksimalno štirje vozniki.
- Ekipa mora prijaviti vodjo ekipe.
- Prosti trening traja minimalno 60 minut.
- Kvalifikacije trajajo minimalno 60 minut.
- Posamezna dirka traja 4 ure oz. se zaključi en krog po tem, ko vodilni voznik prevozi ciljno črto
po poteku 4 ur.
- Vsaka ekipa mora v času dirke obvezno opraviti minimalno 7 postankov (pit stop). Minimalni
čas postanka je 5 minut, merjeno na liniji pri vhodu in na liniji pri izhodu iz pit boksov. Med
dvema postankoma mora biti čas vožnje minimalno 20 minut (7 postankov). Čas vožnje med
zadnjim postankom in koncem dirke, je lahko krajši od 20 minut. V kolikor je vozilo na
obveznem postanku (7) manj kot 5 minut, ali ne izpolni pogoja 7 voženj po minimalno 20 minut,
je kazen STOP&GO s postankom 1 minute za vsako začeto manjkajočo minuto.
- Sodniki ob postanku vodijo zapisnik, vodja ekipe mora sodniku obvezno prijaviti voznika, ki bo
nadaljeval dirko.
- Ob postanku, ko želi ekipa dopolniti gorivo, mora vodja ekipe to najaviti in dolivanje goriva se
izvede na za to določenem mestu.
- Ob okvari, trku ali izletu iz proge je z dovoljenjem direktorja dirke dovoljena tuja pomoč za
nadaljevanje dirke.
- Vozila morajo imeti dodatno štartno številko na prednjem vetrobranskem steklu (zgoraj desno)
in na zadnjem steklu (tudi zgoraj desno).

3.

PRIJAVE ZA UDELEŽBO V DP IN PP, TER PRIJAVNINE ZA POSAMEZNO PRIREDITEV

3.1.

Prijave v KHD prvenstvo in pogoji za voznike:
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- za voznike, ki imajo odgovarjajočo licenco AŠ 2005 (nacionalno ali mednarodno licenco ranga
A,B,C,D, Z), prijava v prvenstvo ni potrebna.
- v tekmovanju Twingo Cupa-endurance, lahko sodelujejo tudi z licenco Z1.
- vozniki stari najmanj 14 let, pa lahko nastopijo z izredno vozniško licenco pridobljeno v skladu
s sklepom 2.seje UO AŠ2005 z dne, 17.aprila 2008.
- vozniki z tujimi licencami se morajo pisno prijaviti v prvenstvo skladno s splošnim razpisom DP
2021.
- ekipe morajo za nastop in uvrstitev v PP AŠ 2005 Twingo Cupa-endurance, pridobiti
tekmovalno licenco (NTL) za endurance dirke, za katero mora dati vlogo društvo, ki je član AŠ
2005.
3.2.

Prijave na posamezno prireditev:
vsi vozniki, ki želijo nastopiti na posamezni prireditvi DP, se morajo v razpisanem roku prijaviti
glede na razpis v Dodatnem pravilniku organizatorja prireditve.

3.3.

Prijavnina za posamezno prireditev:
Prijavnino je potrebno do roka vplačati glede na razpis v Dodatnem pravilniku organizatorja
prireditve.

3.4.

Po opravljeni verifikaciji in tehničnem pregledu spremembe oz. zamenjave niso več dovoljene. V
kolikor se na eni prireditvi izvede več dirk, lahko žirija na prošnjo voznika (zaradi okvare, ali
nesreče njegovega vozila) dovoli na naslednji dirki nastop z drugim naknadno verificiranim in
tehnično pregledanim vozilom (v okviru iste divizije).

4.

OBVEZNOST VOZNIKOV
- Vozniki morajo imeti v času prireditve na vozilu nalepko AŠ 2005 in ev. reklamno sporočilo
sponzorja AŠ 2005 ali DP v KHD, kot določi in dostavi AŠ 2005, ter nalepko organizatorja
prireditve, kot je to določeno v Dodatnem pravilniku prireditve.
- Vozniki morajo skrbeti za urejenost vozil na posamezni prireditvi.
- Obvezna je udeležba na podelitvi priznanj v dirkaški opremi.
- Obvezna je udeležba na razgovoru za voznike – briefingu.

5.

UVRSTITVE

5.1.

Uvrstitve na kvalifikacijah – sprint dirke:
na dirko se kvalificirajo vozniki, ki na kvalifikacijah dosežejo čas do 120 % najhitrejšega v
posamezni diviziji.
Vozniki brez uvrstitve na kvalifikacijah, lahko štartajo na dirki, v kolikor to dovoli žirija
tekmovanja.

5.2.

Uvrstitve na kvalifikacijah – Twingo Cup endurance dirke:
za štartno mesto se upošteva čas najhitrejši voznika v ekipi. Na dirko se kvalificirajo ekipe, ki na
kvalifikacijah dosežejo čas do 120 % najhitrejšega.
Ekipe brez uvrstitve na kvalifikacijah, lahko štartajo na dirki, v kolikor to dovoli žirija tekmovanja.

5.3.

Uvrstitev v dirki – sprint dirke:
v dirki so uvrščeni tisti vozniki, ki prevozijo najmanj 80 % dolžine dirke prvouvrščenega v
posamezni diviziji; velja ekvivalentno število krogov, zaokroženo navzdol (v kolikor je en sam
uvrščen v diviziji, mora prevoziti 70% krogov zmagovalca v naslednjem višji diviziji).

5.4.

V kolikor je dirka (sprint ali Twingo Cup endurance) krajša od razpisane, velja naslednje
pravilo:
- zmagovalec prevozi 80% ali več razpisane dirke, se upoštevajo polne točke po razpisu
- zmagovalec prevozi več kot 50% in manj kot 80% razpisane dirke, upošteva se 1/2 točk
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- zmagovalec prevozi manj kot 50% razpisane dirke, se dirka ne točkuje
5.5.

Točkovanje – DP Skupna uvrstitev divizije in DP mladinci – sprint dirke:
Točkovanje za uvrstitev voznika na posamezni dirki v diviziji se izvede skladno z naslednjo
tabelo:
število nastopajočih v
diviziji
mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5

6

7

6,00

7,67
4,33

8,50
6,00
3,50

9,00
7,00
5,00
3,00

9,33
7,67
6,00
4,33
2,67

9,57
8,14
6,71
5,29
3,86
2,43

9,76
8,50
7,25
6,00
4,75
3,50
2,25

10

8

9

10

9,89 10,00 10,09
8,78 9,00 9,18
7,67 8,00 8,27
6,56 7,00 7,36
5,44 6,00 6,45
4,33 5,00 5,55
3,22 4,00 4,64
2,11 3,00 3,73
2,00 2,82
1,91

Za skupno uvrstitev se upošteva seštevek točk osvojenih v posamezni diviziji (I. – V.).
5.6.

Točkovanje – DP TWINGO CUP – sprint dirke:
Točkovanje za uvrstitev voznika na posamezni dirki se izvede skladno s točko 5.2. Splošnega
razpisa 2021:
1.mesto: 30 točk; 2.mesto: 24 točk; 3.mesto: 21 točk; 4.mesto: 19 točk….

5.7.

Uvrstitev v dirki in točkovanje – Twingo Cup endurance dirke:
v dirki so uvrščene tiste ekipe, ki prevozijo najmanj 70 % dolžine dirke prvouvrščene ekipe.
Točkovanje za uvrstitev ekip na posamezni dirki se izvede skladno s točko 5.2. Splošnega
razpisa 2021.

5.8.

Za uvrstitev v DP in PP se upoštevajo vse osvojene točke na posameznih dirkah.

6.

PRIZNANJA

6.1.

Na prireditvi se priznanja (pokali) podelijo:
- za prvo mesto v diviziji, v kolikor nastopi 1 – 4 voznikov
- za prvo, drugo in tretje mesto v diviziji, v kolikor nastopi 5 ali več voznikov
- najboljšemu mladincu v vsaki posamezni sprint in endurance dirki
- za prvo, drugo in tretje mesto ekipam v endurance dirki
Čas in mesto podelitve se objavi v Dodatnem pravilniku organizatorja prireditve, ali na sami
prireditvi.

6.2.

Za končno razvrstitev se podelijo priznanja:
- trem najboljšim voznikom oz. ekipam (endurance) v razpisanih DP in PP.

7.

VARNOSTNA OPREMA VOZIL
Vsa vozila morajo biti opremljena skladno z varnostnimi predpisi FIA za krožna tekmovanja.

8.

TOLMAČENJE RAZPISA
Pravico tolmačenja tega razpisa ima Upravni odbor AŠ 2005. Razpis je bil sprejet na 10.seji
Upravnega odbora AŠ 2005 v Ljubljani, 20.01.2021 in velja za tekmovalno sezono 2021.
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Zveza za avto šport Slovenije, AŠ 2005
Predsednik Rado Raspet
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