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KATEGORIJE 

Skupina I 

TAG (ICA, KF, Rotax Sen, Rotax Jun, Rotax DD2), 
Startne številke: 500 - 799 
Div I: 
Div V:  
Div VI:  
Div VII: 

 

ICA in KF 

Rotax Junior 
Rotax Senior 
Rotax DD2 

 

 
do 15 let 
od 15 let naprej 

Minimalna teža: Predpisana je minimalna teža v skladu s mednarodno 
priznanimi standardi FIK CIA ali RMC  
(tj. ICA = 155 kg, Rotax JUN = 145 kg Rotax Sen = 165 
kg Rotax DD2 = 175 kg) 
 

 

Skupina II 

KZ 2 
Startne številke: 200 - 299 

 
Div II:  
Div X: 

 

KZ 2 Race  
KZ 2 Over 

 

Minimalna teža: 175 kg 
Minimalna teža: 185 kg 
 

 

Skupina III: 

KIDS Racing 
Startne številke: 1 - 99, 300 - 499 
Div 0: 
Div III:  
Div IV: 

 

Bambini  
Rotax Micro Max  
Rotax Mini Max 

Minimalna teža: 105 kg 
Minimalna teža: 110 kg 
Minimalna teža: 135 kg 
 

 

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni razpis in pravilnik, da bi lahko 
zagotovil varnost in enake možnosti za voznike. 
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1. Termini 

 
25.04.2015 Zettling Styriakarting 
9.5.2015 Hajdina – Hajdoše AMD Hajdina 
6.6.2015 Zettling Styriakarting 
12.9.2015 Hajdina AMD Hajdina 
 

2. Organizator 
Styria Kart Motorsport Club, Industriestr. 39, A-8401 Zettling (dirke Styriakarting) in AMD 
Hajdina, Skorba 23, 2288 Hajdina (dirke Ptuj 
 

3. Status prireditev/tekmovanj 
Zgoraj navedeni datumi se lahko po potrebi nadomestijo z drugimi termini v skladu z 
določbami organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do preklica terminov brez pravice 
do odškodnine. V primeru odpovedi pa bo povrnjena prijavnina. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni razpis in pravilnik, da bi lahko 
zagotovil varnost in enake možnosti za voznike. 

 
 

4. Pogoji sodelovanja 
Sodelovati smejo vsi vozniki, ki so na dan nastopa dopolnili predpisano starost za posamezno 
divizijo.  
 
Divizija 0 
Divizija I  

Bambini 
ICA in KF 

od        8-13 (od letnika 2007) 
od        15 – (od letnika 2000) 

Divizija II KZ 2 od 15 - (od letnika 2000) 
Divizija III Rotax Micro 

Max 
od 7 - 11 (od letnika 2008) 

Divizija IV Rotax Mini Max od 10 – 12  (od letnika 2005) 
Divizija V Rotax Junior od 12 - 15   (od letnika 2003) 
Divizija VI Rotax Senior od 15 -   (od letnika 2000) 
Divizija VII Rotax DD2 od 15 -   (od letnika 2000) 
Divizija X KZ 2 Over od 15 - (od letnika 2000)) 
 
Voznik mora zahtevano starost dopolniti v določenem koledarskem letu. 
(npr. če bo voznik v letu 2014 dopolnil 15 let, lahko tekmuje v razredu KZ2) 
Dodatno za divizijo III + IV: 
V teh posebnih primerih mora zakoniti zastopnik podpisati izjavo o usposobljenosti za vožnjo 
oz.  soglasje. Sposobnost za vožnjo se odobri s strani vodje dirke. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da kadar koli izključi udeležence in spremljevalno osebje 
(spremljevalce, mehanike, ...) od posamezne prireditve ali vseh prireditev ali zavrne sprejem 
vloge in v tem primeru tudi ne odgovarja za kakršne koli odškodninske zahtevke.  
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4.1. Zavarovanje 
Vsak voznik si mora na tekmovanju urediti oz. plačati zavarovanje.   
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5. Oprema voznikov 
 
Obleka mora vedno pokrivati celotno telo ter roke in noge. Dovoljene so vse vrste 
kombinezonov z veljavno ali preteklo CIK homologacijo. Obvezne so rokavice in obutev, ki 
sega preko gležnjev. Čelade morajo obvezno biti čelade s polnim vizirjem, ki ustrezajo 
minimalnemu standardu ECE 22 05. Razen tega so dovoljene čelade, ki ustrezajo najmanj 
enemu od naslednjih standardov:   Snell K-98, SA 2000, K 2005 SA 2005 SA 2010, K 2010, 
BS 6658-85 Type A in A/FR, SFI 31.A in 31.2A, JIS 8133:2000. Za vse voznike, mlajše od 
15 let je prav tako predpisano nošenje opornice za vrat, zaščite za rebra in hrbtenico in 
uporaba čelade, ki izpolnjuje zahteve Snell-FIA CMS ali CMR 2007. 
 

6. Proga 
 
Dirke potekajo na stalnem dirkališču Styriakarting v kraju Zettling in na Kartodromu Hajdoše 
Progi imasta dovoljenje za permanentno upravljanje objektov s strani pristojnih uradnih služb. 
 

7. Izjava, potek, dan dirke 
 
Prosti trening : 
Prosti trening bo potekal v skladu z urnikom (razporedom). Pri zadnjem prostem treningu 
morajo udeleženci imeti nameščen transponder. Zadnji prosti trening in kvalifikacije so 
obvezne in se izvajajo v skladu z razporedom (test transponderja). 
 
Kvalifikacijski trening (kvalifikacije): 
Vsi vozniki imajo glede na divizijo hkrati tudi možnost za doseganje izmerjenega časa, ki je 
potreben za startno postavitev. 
Za startno postavitev se upošteva najhitrejši čas iz največ 10 časovno merjenih krogov (razen 
skupine III + VI). V primeru enakega časa večih voznikov o startni postavitvi odloča drugi 
najhitrejši krog voznika. 
Najhitrejši čas se izbriše za vsak preveč prevožen krog. 
Trening z merjenjem časa (maks. 10 merjenih krogov) se mora opraviti v enem delu. Takoj, 
ko je voznik zapusti progo in zapelje v bokse, so kvalifikacije zaključene, ne glede na to, kako 
krogov je udeleženec do takrat zaključil. 
Očitno in namerno motenje drugih udeležencev se kaznuje s strani organizatorjev dirke 
(časovne kazni ali izključitve). 
 
Startna postavitev: 
Startna postavitev za dirko 1: v vsaki posamezni diviziji v skladu z rezultati kvalifikacij. 
Startna postavitev za dirko 2: v vsaki posamezni diviziji v skladu z končnim časom dirke 1.  
 
Start: 
V skupinah I + II se izvede leteči start.  
Udeleženci peljejo dva uvodna kroga; od začetka drugega kroga dirkači vozijo v obliki 
formacijskega kroga, v zmernem tempu in ne da bi zapustili svojo startno pozicijo.   
Ko pride glavnina do predstartne linije, da starter signal za start. 
Prehitevanje je dovoljeno šele po startnem signalu. 
V skupini II se izvede stoječi start. Vozniki po največ dveh formacijskih krogih zavzamejo 
svoj startni položaj. 
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V dveh formacijskih krogih so simulacije starta prepovedane. 
 
 
Voznik mora zavzeti startni položaj, ki ga je dosegel. Na svojem startnem položaju mora biti 
postavljen vzporedno s cesto, v nobenem primeru ne sme biti postavljen poševno. Pri tem se 
mora voznik ustaviti točno za voznikom pred njim in v zato določenem startnem predelu. 
Vozniki, ki bodo v svojo startno pozicijo postavljeni poševno ali bočno, bodo kaznovani s 
časovno kaznijo za prezgodnji start. 
Po ustavitvi zadnjega vozila se vklopi semafor z rdečimi signalnimi lučmi. Start se izvede, ko 
rdeče luči ugasnejo. 
V primeru napačnega starta se lahko vozniku kazen izreče med tekmo,  ne da bi bil tek 
prekinjen. Kazen za prezgodnji start pa lahko vodstvo dirke izreče tudi po končani dirki. 
Voznika, ki je zagrešil napako, se lahko kaznuje s kaznijo od 10 do 20 sekund dodatka na 
doseženi čas. 
 
Dolžina dirke: 
Dolžina dirke glede na točkovanje: 
Skupini I in II : 18 krogov Zettling, 24 krogov Hajdoše 
Divizija III  12 krogov Zettling, 16 krogov Hajdoše 
 
V primeru, da je dirka ustavljena, velja pravilo, da se v primeru do 60 odstotkov prevožene 
razdalje, po prevoženem ogrevalnem krogu, start dirke ponovi. (15 minut po ustavitvi dirke). 
V primeru, da je prevoženih več kot 60 odstotkov razdalje dirke, tekma šteje kot veljavna.  
Potek dirke v skladu s razporedom. 
 

8. Splošni predpisi  
 
Vse, kar ni izrecno dovoljeno, je prepovedano! Vsi vozniki, tudi tisti, ki so samo enkrat 
sodelovali v prvenstvu, se uvrstijo v letno razvrstitev. 
Beležijo se namreč vsi doseženi rezultati. 
 
V primeru namerne manipulacijo se udeležencu črtajo vse prej dosežene točke. (Prenizka teža 
po dirki se ne obravnava kot manipulacija). 
 
Dnevna razvrstitev je v najprej določena s seštevkom točk, nato iz boljšega rezultata in na 
koncu iz rezultata v 2. vožnji. 
Pri manj kot 8 tekmovalcih na startu na divizijo, si organizator pridržuje pravico, da start 
posameznih divizij združi.  
Pred tehtanjem po koncu treninga/dirke lahko vozniku pomaga največ en mehanik. 
Izrecno je dovoljeno, da voznik po koncu dirke  popije kakšno pijačo, preden stopi na tehtnico 
(pitje, maks. 0,5 litra). Polivanje s pijačo ni dovoljeno.  
 

8.1 Varnost  
 
Otrok, sorodnikov, tujcev in živali vseh vrst ni dovoljeno jemati s seboj na območje predela 
proge / boksov. 
V primeru kršitve določila s strani udeleženca ali spremljevalca se kazen lahko izreče 
udeležencu / vozniku dirke.   
V vseh kategorijah je potrebno: 

• uporabljati naprave za zaščito pri vzvratnih trkih. 
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• uporabljati  celovito zaščita, ki v celoti pokriva verige / zobnike / krožnični zobnik v 
vseh kategorijah brez menjalnika. Za voznike z motorji skupine I je potrebno namestiti 
konvencionalne ščitnike verige. 

• obvezno namestiti zaščitno ploščo za zadnjo zavoro, primeru, da le-ta štrli izpod 
glavnih cevi okvirja podvozja. 

• obvezno uporabljati ščitnik za vrat za tekmovalce, stare do 15 let 
• obvezno uporabljati čelado CMR 2007 za tekmovalce, stare do 15 let 

 
8.2 Polnjenje goriva - gorivo 

 
Postopek polnjenja goriva mora biti izveden v skladu s predpisi upravitelja proge. Vsakemu 
vozniku bo v šotoru za voznika / udeleženca obvezno dodeljen primeren gasilni aparat. 
Uporabljati je dovoljeno le običajno 95-100 oktansko gorivo (ne bio-gorivo). Katero koli 
drugo goriva je prepovedano. Mešalno razmerje in znamka dvotaktnega motornega olja sta 
poljubna. 

 
8.3 Vožnja skozi bokse (Pit lane) 
 

Vsak voznik je dolžan namen, da bo zapeljal v bokse, pokazati z dvigom roke. Voznik mora 
ob vstopu na območje boksov kart ustaviti pred tehnico. Pri vožnji v bokse velja za omejitev 
hitrosti zmeren tempo. (Hitrost hoje). 

(V sili se mora voznik takoj ustaviti). Pot skozi bokse ne sme biti nikoli blokirana. 
Nespoštovanje tega pravila je lahko kaznovano s strani vodstva dirke. 

 
9.  Tehnična pravila 
 

Vse, kar ni izrecno dovoljeno, je prepovedano! V primeru hujših kršitev (manipuliranje na 
motorju, uplinjaču, izpustu) se udeležencu črtajo vse do takrat dosežne točke.  
Vsi vozniki, tudi tisti, ki so samo enkrat sodelovali v prvenstvu, se uvrstijo v letno razvrstitev. 
Beležijo se namreč vsi doseženi rezultati. 
 
Tehnični podatki se kontrolirajo pred/ med /in po kvalifikacijah in dirko in po potrebi tudi 
kaznujejo. Instrumenti za nadzor so podani s strani organizatorja. 
 

9.1 Pnevmatike in platišča 
 

Zračni tlak v pnevmatikah se lahko izbere po lastni izbiri. 
Uporabljajo se lahko le pnevmatike, ki jih določi organizator. Pnevmatike za kvalifikacije in 
dirko je potrebno kupiti pri organizatorju. Pnevmatike za dirko so posebej markirane iz strani 
organizatorja. Voznik lahko za eno prireditev (kvalifikacije, dirka 1 in dirka 2) uporabi le en 
komplet pnevmatik.  
 
Dežno dirko (wet race) izreče vodja dirke in s tem omogoči uporabo pnevmatik za dež. 
Odgovornost, ali ima voznik dovolj pnevmatik za dirko, ni v pristojnosti organizatorja. Zato 
je mora poskrbeti vsak voznik sam. 
Obdelava pnevmatik (na primer mehčanje,grelniki pnevmatik) ni dovoljena. 
Uporaba negorljivih plinov namesto komprimiranega zraka prav tako ni dovoljena. 
V primeru okvare ali nesreče, ki ima za posledico uničenje pnevmatike, je dovoljena menjava 
ene (zadnje ali sprednje) pnevmatike 
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Div: I, II, X 
 
Za suho progo: 
Prednje pnevmatike 
Zadnje pnevmatike 

Vega SL Nord Am 
10x4.60 - 5  
11x7.10 - 5 

 
Za dež: 
Prednje pnevmatike 
Zadnje pnevmatike 

 
Vega Rain W5  
10x4.20 - 5  
11x6.00 - 5 

 
Div: III, IV, V, VI, VII  
 
Za suho progo: 
Prednje pnevmatike 
Zadnje pnevmatike 

MOJO D2 
10x4.60 - 5  
11x7.10 - 5 

 
Za dež: 
Prednje pnevmatike 
Zadnje pnevmatike 

 
MOJO W2  
10x4.20 - 5  
11x6.00 - 5 

 
Div: 0, III  
 
Za suho progo: 
Za dež: 

ital. pnevmatike Cadetti  
4x W5 prednje 
pnevmatike 

 
 
Rotax voznikom je dovoljeno, da na dirki TAG skupine dirkajo z modrimi Vega 
pnevmatikami. 
Cene pnevmatik na dan dirke karting prvenstva ASKÖ (predpogoj je sodelovanje na dirki): 
 

9.2 Šasije 
 

Izbira šasije je prosta. Uporabijo se lahko šasije z veljavno ali poteklo CIK homologacijo. 
Šasije s poteklo homologacijo morajo zadoščati varnostim merilom. 
Na dan dirke je dovoljena samo 1 šasija. 
 
Iz varnostnih razlogov ni dovoljeno uporabljati šasij ki sploh nimajo homologacije oziroma 
doma narejenih šasij. 
 
Udeleženec dirke mora v vsakem trenutku poskrbeti, da njegova šasija ustreza varnostnim 
standardom, v primeru kršitve je lahko sankcija izključitev iz dirke. 
 
Na dirkaški dan je dovoljena uporaba ene same šasije, v primeru, ko je le-ta zaradi nesreče 
uničena ali poškodovana tako, da ne ustreza več varnostnim standardom lahko vodstvo dirke 
odloči, da se sme uporabiti druga šasija. 
 

9.3 Zavore 
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Glede zavornih ploščic je izbira prosta. Prednje zavore so dovoljene le v diviziji II in X (KZ2 
race in over). Dodatne sprednje zavore so dovoljene v skupini I TAG. 
(prepovedane v razredu Skupina Kids III Racing). 
V primeru, da zavorni sistem ni v delujočem stanju, voznik start ne bo dovoljen. Vzporedno z 
zavornim vzvodom je potrebno namestiti varnostni kabel. 
 
Za diviziji VI  in VII veljajo predpisi RMC. 
 

9.4 Dimenzije 
 
Maksimalna širina na zadnji osi: 
 
Skupina I + II:  
Skupina III: 

1400mm v skupini I + II + Rotax MM  
Bambini: 1100 mm (maks. medkolesje 950 mm) Mini Max = 
skladno s pravili RMC  
Micro Max = skladno s pravili RMC 

 
Maksimalna širina na zadnji osi: 
Pnevmatike ne smejo presegati stranske zaščite, minimalna širina je omejena s konstrukcijo 
šasije. 
 

9.5 Motor (pri vseh motorjih velja merilna toleranca v skladu s CIK FIA) 
 
Divizija I, V, VI, VII: 
 
 
 
 
Divizija II + X 
 
 
 
 
Divizija 0 
 
 
Divizija III  
Divizija IV 
 

ICA. - Max 100cc z orig. uplinjačem premera 24 mm. Motor na 
vodno ali zračno hlajenje, membransko krmiljenje, 177 stopinjski 
kot predvžiga. 
KF – v skladu z razpisom CIK FIA, Rotax razredi v skladu s 
pravilnikom RMC  
V skladu s homologacijo! 
International KZ2! Obvezno uplinjač znamke Dell'Orto VHSH 30 
CS.  
Elektronsko prestavljanje z prekinjevalnikom je dovoljeno. 
Prekinjevalniki pri ročnem menjalniku so prepovedani. 
Easy Kart = v skladu s homologacijo/pravilnikom Easy Kart  
Bambini = v skladu s homologacijo/pravilnikom Bambini 62 ccm 
WSK  
v skladu s homologacijo/pravilnikom RMC 
v skladu s homologacijo/pravilnikom RMC 

 
9.6 Preverjanje motorjev 
 

Organizator lahko kadarkoli v času prireditve skupaj z odgovornimi za tehnični nadzor in 
sodniki razstavi vse motorje in preveri, ali so v skladu s tehničnimi predpisi. 
Odgovorne za tehnični nadzor in sodnike imenuje organizator. 
 

9.7 Teža 
 
Skupno težo karta in voznika je potrebno spoštovati ves čas prireditve. 
 



                              

 

10 

 

Divizija 0: Bambini 
Divizija I: ICA 
Divizija II: KZ2 Race 
Divizija III: Micro Max 
Divizija IV: Rotax Mini Max 
Divizija V: Rotax Jun.  
Divizija VI: Rotax Sen.  
Divizija VII: Rotax DD2  
Divizija X: KZ2 - over  
  
 

105 kg 
155 kg 
175 kg 
110 kg 
135 kg 
145 kg 
165 kg 
175 kg 
185 kg 

Na vsaki dirki se izvajajo merjenja teže. Dodajanje balasta na voznika ni dovoljeno (tudi med 
dirko ali v kvalifikacijah izgubljeni deli se ne smejo več dodati na tehtanje). Prenizka teža se 
kaznuje z diskvalifikacijo. Delov, ki med dirko ali kvalifikacijami odpadejo iz dirkalnika pred 
tehtanjem ni dovoljeno vračati na vozilo. 
V kolikor se uporabljajo svinčene uteži, morajo biti zavarovane na sedežu z vsaj dvema 
vijakoma. 
 

9.8 Dodatna določila 
 
Vse, kar v tehničnih pravilih ni izrecno dovoljeno, je prepovedano! Udeležba na dogodku 
(vključno s prostim treningom) je dovoljen samo opravljenem administrativnem in tehničnem 
pregledu. V primeru, da so pri tehničnem pregledu ugotovljene napake, je le-te potrebno 
odpraviti še pred pričetkom prostega treninga in kart ponovno pripeljati odgovornim za 
tehnični nadzor in sodnikom. Za potrebe odvzema vzorcev goriva mora biti v rezervoarju ves 
čas vsaj 1 l goriva. (Skupina III 0,5 l). Lahki montažni deli (iz aluminija, karbona, itd ...) so 
dovoljeni, vendar morajo izpolnjevati varnostna merila. 
 

10. Parc ferme  
 

»Parc ferme« je območje ob progi, zaprto za vse voznike. Do tega območja se lahko pristopi 
le po naročilu vodstva dirke. V »parc ferme« kart vozniku ni na voljo. Popravila na tem 
območju se lahko izvedejo le po naročilu vodstva dirke in v prisotnosti s strani organizatorja 
določene odgovorne osebe. 
 

11. Disciplina 
 
Vožnja s kartom zunaj dirkališča in dovozih na dirkalno progo je prepovedana. Signaliziranje 
z zastavami iz strani organizatorjev dirke ali pomočnikov ob progi je potrebno upoštevati. Ob 
neupoštevanju signalov z zastavico bo voznik kaznovan in v primeru ponovnega 
neupoštevanja izključen iz tekmovanja. Hitrejše voznike je potrebno spustiti mimo (modra 
zastava). 
Udeleženec/voznik na Slovensko-avstrijskega kart pokala z oddajo svoje prijave na dirko 
nepreklicno sprejme te predpise se zaveže za spoštovanje teh predpisov. V primeru 
neprimernega vedenja mehanika/spremljevalca oz. sovoznika se lahko vozniku,  ki je v 
povezavi s to osebo izreče kazen v obliki globe. 
Udeležba na sklepni slovesnosti za vse voznike je obvezna.  
 

12. Pritožbe  
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Pristojbina za pritožbo znaša 150 €, - in se vloži pri vodstvu dirke skupaj s pravnomočno 
napisano pisno izjavo voznika. Čas za oddajo pritožb je 15 minut in začne teči od vožnje 
skozi cilj dotičnega voznika. Pritožbe ni mogoče vložiti proti ocenjevanju.  V primeru, da je 
pritožba negativna, si organizator zadrži 150 €-. 
 

13. Signaliziranje z zastavicami 
 
Ekipa / vodstvo ekipe se zavezuje, da bo o vseh vrstah signalizacije z zastavicami opozorilo 
vsakega voznika posebej. Pregled vrst signalizacije z zastavicami je podan v prilogi. Z oddajo 
prijave voznik potrjuje, da je prebral prilogo o vrstah signalizacije z zastavicami. Z oddajo 
prijave voznik prav tako potrjuje, da sprejema predpise v zvezi s signalizacijo z zastavicami. 
 

14. Točkovanje posameznih dirk  
 
Zmagovalec posamezne dirke je voznik, ki se je predpisano število krogov končal v 
najkrajšem času. Za vse voznike, ki so prepeljali ciljno črto za zmagovalcem, prav tako velja 
ciljna zastava, ne glede na število zaključenih krogov. Rezultat temelji na številu zaključenih 
krogov in sicer tudi za tiste voznike, ki ciljne zastave niso videli. Vozniki z enakim številom 
zaključenih krogov bodo razvrščeni glede na vrstni red njihovega zadnjega prehoda ciljne 
črte. V točkovanje bodo vpisani vsi vozniki, tudi tisti, ki so startno-ciljno črto prepeljali le 
enkrat po startu. Za dnevno točkovanje se dodajo točke obeh glavnih tekov skladno s predpisi. 
V primeru enakega števila točk se za dnevno uvrstitev upošteva najprej boljša uvrstitev, v 
primeru enake uvrstitve pa boljši rezultat drugega teka.  
 
Točkovanje na posamezno dirko na dan dirke:  
 
1. Mesto: 35 točk 
2. Mesto: 32 točk 
3. Mesto: 30 točk 
4. Mesto: 28 točk 
5. Mesto: 26 točk 
6. Mesto: 25 točk 
7. Mesto: 24 točk 
8. Mesto: 23 točk 
9. Mesto: 22 točk  
10. Mesto: 21 točk  
11. Mesto: 20 točk  
12. Mesto: 19 točk  
13. Mesto: 18 točk  
14. Mesto: 17 točk  
15. Mesto: 16 točk  

16. Mesto: 15 točk 
17. Mesto: 14 točk 
18. Mesto: 13 točk 
19. Mesto: 12 točk 
20. Mesto: 11 točk 
21. Mesto: 10 točk 
22. Mesto: 9 točk 
23. Mesto: 8 točk 
24. Mesto: 7 točk 
25. Mesto: 6 točk 
26. Mesto: 5 točk 
27. Mesto: 4 točke 
28. Mesto: 3 točke 
29. Mesto: 2 točki 
30. Mesto: 1 točka 
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15. Splošno 
 
Udeleženci so civilnopravno in kazensko odgovorni za povzročitev poškodb ali materialne 
škode, ki so nastale pred, med ali po prireditvi. V vsakem oziru vozijo na lastno odgovornost 
in s predložitvijo prijave, v oziru na morebitno škodo, ki bi nastala v povezavi z dogodkom, 
odstopajo od vsake pravice do vložitve tožbe proti organizatorjem, AMZS Šport, 
funkcionarjem, proti s strani organizatorja dodeljenim odgovornim osebam in sodnikom, 
pomočnikom, voznikom ali katerikoli drugim osebam, povezanih z organizacijo dogodka. 
 
Vožnja s kartom izven proge je prepovedana. Vožnja v nasprotni smeri vožnje se kaznuje z 
izključitvijo. Vožnja z motornimi vozili na območju prireditve je prepovedano (razen za 
organizatorje). Vsi prijavljeni so odgovorni za vse osebe, ki se v njihovi družbi zadržujejo na 
mestu dogodka. 
 
V primeru okvare, mora voznik svoj kart TAKOJ ustaviti ali potisniti na varno območje izven 
proge, sicer bo kaznovan s strani vodstva dirke. 
 
Posebno je potrebno upoštevati signalizacijo z zastavami.  
 
Odstranitev seznamov rezultatov iz uradne oglasne deske je prepovedana in bo kaznovana.  
 
Uvoz in izvoz iz predstartnega prostora (boksov) je označen kot tak in je zato treba temu 
primerno uporabljati. Neupoštevanje teh oznak v času prireditve se kršitve kaznujejo in v 
primeru ponovitve kaznujejo z izključitvijo. Po potrebi je organizator upravičen do tega, da na 
predlog vodje dirke opozarja udeležence, jim po potrebi naloži globe ali izključiti. Končni 
tehnični pregled se v skladu z vodstvom dirke izvede posebej. 
 
POZOR: 
Na ekipni šotor mora biti odprt in hitro dostopen 6 kilogramski gasilni aparat z veljavno 
kontrolno nalepko! V »Parcu Ferme« in na področju tehničnih pregledov je kajenje strogo 
prepovedano. Uporaba koles, kotalk in drugih transportnih sredstev mora potekati v hitrosti 
hoje, da na ta način ne pride do ogrožanja in dodatnih obremenitev za tretje osebe. Opažene 
kršitve se lahko kaznujejo brez posebnih kazenskih postopkov s strani organizatorjev dirke. 
 
Vsak sleherni voznik nosi polno odgovornost za svojo ekipo. Organizator opozarja, da se 
morajo vse prisotne osebe obnašati tako, da na osnovi njihovega vedenja ne pride do 
ogrožanja in dodatnih obremenitev za tretje osebe. Ugotovitev grobih kršitev lahko 
privede tudi do kazenskega pregona. 
 
Uporaba detergentov, bencina, hladnih čistil, olja, in podobnega zagotavlja, da ne pride do 
onesnaževanja tal. Za pravilno odlaganje odpadkov je odgovoren vsak sam. Montažni šotori 
in / ali vozila so lahko nameščena in postavljena v predstartnem prostoru (boksih) le pod 
nadzorom. Na voznika je na voljo prostor 9 m2. Vse osebne avtomobile je potrebno parkirati 
izven področja dirkališča. Avtodome je načeloma možno parkirati le v kampu. 
 

16. Slovensko-avstrijski karting pokal - Skupni seštevek 
 
16.1 Termini: Glej točko 1. razpisa. 
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16.2 Skupni seštevek karting pokala se izračuna iz vseh 4 tekmovalnih dni v sezoni 

2015. To pomeni, iz 2 dirk v Sloveniji ter 2 dirk v Avstriji. Na vsak dan dirke potekata 2 
nastopa posameznikov. 

 
16.3 Točkovanje  

 
Razvrstitev točk za dirko poteka tako, kot je pojasnjeno točki 14.  
 

16.4 Nagrade 
 
Na dirko: 
 
 
Pokali 
10 pokalov za prvih 10 uvrščenih skupine KZ2 
3 pokali za KZ2 over, 5 pokalov za razred TAG 
Pokal za vsakega voznika na startu v skupini Bambini 
 
Ostale nagrade 
Žrebanje 10 praktičnih nagrad na vsaki dirki, pravico do sodelovanja imajo vsi sodelujoči 
dirkači.  
 
Skupni seštevek 
Pokali 
Pokali za prvih 10 uvrščenih tekmovalcev po skupinah 
Posebna nagrada za ekipo dneva 
 
Ostale nagrade  
Med vsemi uvrščenimi vozniki pokala (na katerikoli dirki) bo izžrebanih 10 praktičnih 
nagrad. 
 

17. Slovensko-avstrijski kart pokal – prijave in prijavnina za dirke v Sloveniji 
 
Prijavnina za posamezno dirko v organizaciji AMD Hajdina znaša: 80,00 € 
Prijavnina za obe dirki v organizaciji AMD Hajdina znaša: 150,00€ (neodvisno od tega, ali se 
dirkač prijavi za obe dirki skupaj ali vsako posebej). 
 
Za dirkače brez licence je potrebno na dan tekmovanja plačati tudi nezgodno zavarovanje v 
višini 15€ (znesek bo znan na dan dirke). 
 
Plačilo prijavnine 
 
Prijavnino je možno vplačati na transakcijski račun AMD Hajdina: 
 
IBAN: SI56 0252 8025 9792 964, odprt pri NLB d.d., izpostava Ptuj (najkasneje do srede  v 
tednu pred dirko) 
 
Ali  
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V gotovini na dirkališču v petek popoldan (dan pred dirko) in soboto dopoldan (na dan dirke). 
 
Prijava na dirko 
 
Prijava na dirko je možna: 

a) Prijavnico, ki je priloga tega pravilnika, poslati po elektronski pošti na naslov 
predsednik@amdhajdina.si ob hkratnem plačilu prijavnine na TRR društva 

b) Na dirkališču v petek popoldan (dan pred dirko) in soboto dopoldan (na dan dirke). 
 

 
18. Kontakt 

 
Marko Žerak 
predsednik  
 

Telefon: +386 41 748 343  
E-mail: predsednik@amdhajdina.si  
 

Daniela Cartl 
tajnica  
 

Tel: +386 41 923 620 
E-mail: cartl.daniela@gmail.com 
 

 
Veselimo se vaše udeležbe, 
 
Vaš AMD Hajdina 
  
 

 

 


