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

POKALNO PRVENSTVO AŠ2005 ZA STARODOBNIKE
V KATEGORIJI ŠPORT ZA LETO 2021
1. RAZPISANA TEKMOVANJA
POKALNO PRVENSTVO AŠ2005 VOZNIKOV
1.1. Pokalno prvenstvo AŠ2005 za voznike starodobnikov kategorije šport za sezono 2021
je razpisano v:
-

GHD ŠPORT (Race)
RALLY ŠPORT (Race)

2. KOLEDAR PRIREDITEV
GHD Šport
Vsa tekmovanja v GHD, ki štejejo za državno prvenstvo Slovenije v GHD v letu 2021 po pravilih GHD.
RALLY ŠPORT:
Vsa tekmovanja v Rallyu, ki štejejo za državno prvenstvo Slovenije v Rallyu v letu 2021 po pravilih za Rally.
Pokalno prvenstvo AŠ2005 za voznike starodobnikov kategorije šport za sezono 20201 bo veljavno, v kolikor
se izvedejo najmanj 3 prireditve. UO AŠ 2005 si pridržuje pravico zamenjave vpisane prireditve z drugo.
Upravni odbor lahko doda na predlog tekmovalne komisije dodatne prireditve v koledar, ali zniža minimalno
število prireditev.
3. RAZPISANE PERIODE IN RAZREDI VOZIL
3.1. GHD in Rally – ŠPORT (Race)
Kategorije in razredi so posebna priloga (GHD priloga1; Rally Priloga2) tega razpisa, skladno s
pravili FIA - CEZ, v primeru manjše udeležbe, se razredi v kategorijah združujejo, v skladu s FIA
športnim pravilnikom.
4. POGOJI ZA VOZILA
Vozila GHD ŠPORT, ter RALLY ŠPORT morajo imeti tekmovalno knjižico AŠ 2005 in FIA HTP ali
NACIONALNI HTP.
Vozila morajo biti pripravljena skladu s Športnim pravilnikom (ŠP) FIA, dodatka K in J.
Vozila, ki so bila homologirana se pripravijo skladno s pravili za Skupine 1, 2, 3, 4, N, A, B, GT….na osnovi
homologacije vozila in FIA dodatka J za tisto leto, ko je bilo vozilo izdelano.
Gume so proste glede profila, sicer pa veljajo določila FIA Dodatkov K in J, dovoljena pa je tudi uporaba
trenutno veljavnih modernih Rally pnevmatik FIA RRSR.
5. POGOJI ZA VOZNIKE
Na razpisanih prireditvah lahko sodelujejo vozniki, ki so prijavljeni v Pokalno prvenstvo AŠ2005 za
starodobnike.
Vozniki morajo imeti:
- veljavno nacionalno ali mednarodno vozniško licenco AŠ 2005 za leto 2021,
- veljaven zdravniški karton
- vozniki morajo imeti popolno varnostno opremo skladno s predpisi FIA

6. POTEK POSAMEZNIH PRIREDITEV
Kategorija ŠPORT:
Posamezne prireditve bodo potekale po razpisih AŠ 2005 in dodatnih pravilnikih za le te.
7. PRIJAVE
7.1. PRIJAVE NA POSAMEZNO PRIREDITEV
Vozniki se prijavijo na posamezne prireditve s prijavnico organizatorja prireditve, ki jo je treba poslati
organizatorju v roku, ki je razpisan v dodatnem pravilniku.
7.2. PRIJAVNINA
Prijavnina za posamezno prireditev kategoriji GHD ŠPORT in Rally ŠPORT je določena v ceniku taks in
pristojbin AŠ2005 za sezono 2021.
8. SISTEM TOČKOVANJA in REZULTATI
Organizator bo v GHD objavil rezultate za vsako kategorijo po datumskih periodah ter posebej v
prostorninskih razredih. Točke bodo dodeljene v vsaki kategoriji in razredih skladno s Športnim pravilnikom
AŠ 2005 točka 5.14. Če v posameznem razredu niso udeleženi najmanj trije tekmovalci se podeljujejo točke
samo po kategorijah.
Če v posamezni kategoriji v PP AŠ 2005 RALLY niso udeleženi najmanj trije tekmovalci, se podeljujejo točke
samo v skupni razvrstitvi.
9. PRIZNANJA
Organizator bo podelil priznanja za vsako kategorijo po datumskih periodah za 1.mesto, v kolikor je
tekmovalcev pet (5) ali več pa tudi za 2 in 3 mesto
10. KONČNA UVRSTITEV V POKALNEM PRVENSTVU AŠ2005
Upoštevane bodo vse točke dosežene v posamezni kategoriji tako med vozniki kot tudi sovozniki
Skupni zmagovalec PP AŠ2005 -GHD ŠPORT, je voznik, ki doseže največje število skupnih točk.
Skupna zmagovalca PP AŠ2005-Rally ŠPORT, sta voznik in sovoznik, ki dosežeta največje število skupnih
točk.
11. TOLMAČENJE RAZPISA

Pravico tolmačenja tega razpisa ima Upravni odbor AŠ 2005.
Razpis je bil sprejet na 10. seji UO AŠ2005 dne 20.1.2021 in velja za sezono 2021.
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