
STC PANTHER KAMNIK
Bistriška 10b
KAMNIK

izdaja dne 22.08.2013 za tekmovanje

OFF ROAD 4X4 TUNJICE 23-24.8.2013

INTERNI PRAVILNIK 

Atv/Quad in paralelni off road cross (Merjenje Časov)

1.Potek Tekmovanja:
– Opravljanje meritev časa se opravlja z računalnikom(quad) in ročno s štoparico 

(paralelni off road cross ). Vsak  tekmovalec, ima možnost spoznavanja proge največ 5
krogov.

– Vsak tekmovalec bo imel največ 2 kroga na čas. Najboljši rezultat kroga gre v finale. 
 Finalistov je 10 najhitrejših voznikov.

– Finalisti vozijo 2 krat progo na čas. Rezultati se seštejejo in tako dobimo končno 
razvrstitev.

– Vse zgoraj navedena zadeve se prilagajajo na dan dirke (Brifing z vsemi tekmovalci, 
pred začetkom tekmovanja) v kolikor bi bila udeležba prevelika, zaradi omejenega 
časa, ki je na  razpolago.  

PRAVILA TEKMOVANJA - HARD BREZ VITLA

– tekmovanje poteka v 2 vožnjah

– posamezna vožnja traja 1 uro

– štarta se z dveh različnih štartnih točk (A,B), ki so hkrati tudi kontrolne točke

– vrstni red štarta v prvi vožnji se določi z žrebom

– s štartne točke A štarta prva polovica tekmovalcev, s štartne točke B pa druga 
polovica tekmovalcev

– na posamezni štartni točki štartajo tekmovalci z  30s razmakom

– vrstni red štarta v drugi vožnji je določen z uvrstitvijo tekmovalca v prvi vožnji in sicer 
tako, da prvi štarta iz pozicije A,drugi kot prvi iz pozicije B,tretji kot drugi iz pozicije A 
itd.

– tekmovalec prejme kontrolni karton, ki ga sodnik na posamezni kontrolni točki 
potrdi/preluknja na za to določenem mestu v kontrolnem kartonu



– sodnik ima za vse tekmovalce skupni  sodniški karton v katerega  vpisuje čas prihoda 
tekmovalca na kontrolno točko in morebitne kazenske minute z navedbo 
nepravilnosti

–  za nepravilnosti za katere se prejme kazenske pribitke so določeni:

              o  pretrgan trak, podrt količek – 2 minuti

              o neuporaba čelade, varnostnega pasu – 5 minut , pri čemer je tekmovalec ob 
                 ponovljeni nepravilnosti diskvalificiran

              o pomoč s strani 3 osebe, uporaba vitla ali drugega načina vleke  – 10 minut. 

              o Dovoljena je pomoč drugih tekmovalcev, vendar brez uporabe vitla ali drugega 
                  načina vleke!

              o vožnja izven tekmovalnega območja brez izrecnega dovoljenja sodnika (skrajšanje 
                  tekmovalne proge, izogib oviri…) ter neupoštevanje navodil organizatorja zaradi 
                  česar so tekmovalci ali gledalci v nevarnosti – diskvalifikacija

– tekmovalci lahko popravljajo vozila na progi, vendar le tam kjer ne ovirajo drugih 
tekmovalcev . V kolikor tekmovalec zaradi popravila zapusti progo, se lahko vrne 
nanjo na mestu kjer jo je zapustil

– pri končni razvrstitvi tekmovalcev v posamezni vožnji se upošteva število prevoženih 
kontrolnih točk. V primeru, da ima več tekmovalcev prevoženih enako število 
kontrolnih točk, se za razvrstitev le teh upošteva čas pri zadnji prevoženi kontrolni 
točki plus morebitni kazenski pribitki v celotni vožnji (ne samo v vožnji od predzadnje 
do zadnje kontrolne točke!)

– pri končni uvrstitvi (seštevku prve in druge vožnje) se upošteva skupno število 
prevoženih kontrolnih točk v obeh vožnjah.  V primeru, da ima več tekmovalcev 
prevoženih enako število kontrolnih točk v obeh vožnjah, se za razvrstitev le teh 
upošteva čas pri zadnjih prevoženih kontrolnih točkah v obeh vožnjah plus vsi 
morebitni kazenski pribitki v obeh vožnjah.

Ostale discipline se vozijo po pravilniku ORZS, oziroma po dogovoru z tekmovalci-udeleženci 
glede na situacijo na licu mesta.

Kamnik 22.08.2013 


